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Zamenhof ne tradukis la tutan Biblion 

  

ĝ : La homuna normala Biblio - la Olda Testamento - konsistas el 67 libroj (kiujn 
Zamenhof tradukis el la hebrea originalo). 

Tamen la katolika kaj grek-ortodoksa religioj havas plurajn aliajn librojn. 

Kial ĉi tiuj libroj ne eniris la hebrean Biblion? Pro lingvaj problemoj! 
Ili ne ekzistas en la hebrea lingvo, sed en la helena (greka)! 

Tiuj ĉi libroj estas nomataj duakanonaj, t.e. duarange kanonaj, aŭ duarange 
oficialaj (sed tute oficialaj el vidpunkto katolika!) 

Leginda la TUTA Biblia tekstaro! 

Havu ankaŭ vi la plenan Biblion! É 

FARLa Duakanonaj Libroj, la volumo 
ANT Gerril Berveling ĝ M263 9 14 x 21 cm 
Q Broŝuro, dukolora kovrilo, 
Ilustraĵoj-Gustave Dore, 
QBibliaj libroj ne aperintaj en antaŭaj eldonoj 
de la Grekaj Biblioj 
$ 24,00 

  

FAR. Duakanonaj Libroj, 2a volumo 
ANT Gerril Berveling 0 8261 9 14x 21 em 
Q, Broŝuro, dukolora kovrilo, 
Ilustraĵoj-Gustave Dore, 
QBibliaj libroj ne aperintaj en antaŭaj eldonoj de la 
Grekaj Biblioj 
$ 24,00 
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Simboloj: FALibro AKTitolo a Aitoro AT Tradukisto. TM Lingvistiko ĜBiblio/Religio. 7 Poezio. Wi Nombro de paĝoj 
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= Brazila Esperanto-Ligo Mendeblaj ankaŭ ĉe 

OL Caixa Postal 03625 Universala on 
Brasilia ~ DF — Brazilo, 70084-970 kaj ĉe la no bonaj libroservoj tra la 
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Membroj de BEL ĝuas rabaton je 1096 Nepre mendu la kompletan katalogon de Fonto 
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| tiu grava aktivulo de nia movado. Klonado, Kubo, Generalo Cardoso, 

| raportoj de Isis Okabe, vigla BEJO-anino, reliefiĝas el la cetero



sur la vojo al 
integriĝo 

a brazila esperanto-movado, kiel unu el la 
plej fortaj en la mondo, bezonas superi sian 
izolitecon kaj ĝisfunde integriĝi en la in- 

ternacian movadon. 
Ĵes, ni ja estas iasence izolitaj, kaj la mezurilo, 

kiun ni povas uzi por veni al tiu konkludo estas la 
nivelo de nia partoprenado - ĉu individua, ĉu 
grupa - en la internaciaj iniciatoj por Esperanto. 

Kiom funde ni estas integritaj en la internaciaj 
klopodoj por la evoluigo de la instruado de nia 
lingvo? Kiom funde kaj entuziasme ni kunlaboras 
por la efektivigo de la laborprogramo de UEA? 
Cetere, ĉu la brazilaj esperantistoj konas tiun 
laborprogramon? Ĉu nia partoprenado en la 
internaciaj fakaj grupoj, kies celoj estas la aplikado 
de Esperanto sur la plej diversaj kampoj, povas 
esti konsiderata kontentiga? Kiom da brazilanoj 
partoprenas la internaciajn diskutlistojn por 

  

specifaj kaj praktikaj celoj? Kiom vigle ni estas 
integritaj al la naskiĝanta internacia komerco per 
Esperanto? Kiom ofte niaj asocioj ĝemeliĝas al 
eksterlandaj partneroj? Ĉu ni havas programon 
por venigi e-turistojn en Brazilon, kaj inverse? Ĉu 

la gravaj diskutoj sur la kampo de movada strategio 
ricevas nian kontribuon? Ĉu la internacia movado 
adekvate profitas el nia potenciala forto? 

Tial ke la respondoj al la ĉi supraj demandoj 
montras nin malfortaj en la internacia kunteksto, 

ni do estas antaŭ la nepra neceso pliintensigi nian 
agadon cele al nia ĝisfunda integriĝo al la 
internacia esperanto-komunumo. 

Kaj la vojo al tiu integriĝo devige komenciĝas 
en la punkto, kie finiĝas la vojo al la ĉiuaspekta 
reenkadrigo kaj restrukturigo de nia interna 
movado. Ĉar ververe nia movado, malgraŭ la 
vigleco rekonita de la mondo, estas ĝis certa grado 
iom malnoviĝinta kaj misfunkcianta. 

Nu, renovigi ĉion renoviginda estas vojo al 
larĝa ŝoseo por la integriĝo de nia movado al la 
monda sistemo por la neŭtrala lingvo, kaj tiu tasko 
apartenas al la brazilaj geesperantistoj, sub la BEL- 
devizo “Ni laboru kune”. 
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Humphrey Tonkin 
Humphrey Tonkin estas treege grava esperantisto. Delonge li aktivas en la esperantista movado, kaj en 

TEJO li longe agadis. Ĉe UEA, ekde certa periodo, li ĉiam havis influon kaj partoprenis sur diversaj 

laborkampoj de nia monda institucio. La fakto estas, ke li estas tre klera homo, havas grandegan sperton ; 

pri la movado kaj vastan superrigardon pri strategiaj aferoj. Ekzemplo de tio estas la broŝuro Financa a 

Evoluigo, kiun li antaŭlonge verkis pri la alternativoj por nia movado, ekster nia tradicia enspezofonto, la 
kotizoj. Estas interese, ke nun la temo tre aktualas, ĉar kotizoj montriĝas nesufiĉaj. | 

BE En la kongresa libro de la 
87a UK estas skribita, ke la 

kongresa temo estas la kerno de 

la kongresa programo. Kio estas 
la kerno de la kongresa temo? 

Humphrey Tonkin Verŝajne 

oni konsideris, ke ni konstatu, ke 

oni bezonas pli ol unu solan 
lingvon por efike funkcii en la 
mondo. Do, ke lingva diverseco 

estas pozitiva fakto por la 
homaro. Tio estas la kerno de la 
kongresa temo. 

BE Ĉu UEA planas pliam- 
pleksigi sian agadon sur la 
kampo de lingva diverseco, de- 

fende de la minoritataj lingvoj, 
por ekzemplo? 

Humphrey Tonkin Mi 
antaŭvidas, ke UEA sin dediĉos 

al iom pli aktiva rolo en la de- 
fendo de lingvaj minoritatoj kaj 
plejparte klopodos malhelpi, ke 

lingvoj formortu. 

BE Ĉar ni parolas pri lingvoj, 

kiel fartas Esperanto en Usono, 
la lando de la hegemonia angla 
lingvo? 

Humphrey Tonkin Estas 

„interese, ke en Usono tamen es- 
tas homoj, kiuj komprenas, ke la 
angla lingvo ja estas minaco en 
la cetero de la mondo. Tiu angla 
lingvo estas ligita tiagrade al la 
ekonomio de Usono, ke ju pli 
forta estas Usono sur la ekono- 

mia kampo, des pli verŝajna es- 

tas la sukceso de la angla lingvo 
en la estonteco. 

Interesa demando ĉi-rilate 

estas ĉu fakte okazis kvalita ŝan- 
ĝo de la lingva situacio monda? 

Vi scias, ĉu ne, ke kiam difinita 

potenco fariĝas forta ekonomie, 

ĝia lingvo fariĝas forta, sed post 
ĝi malaperos, ĝi formotos kaj 
ankaŭ la lingvo malaperas. 

Tamen, interesa demando estas 
ĉu la angla lingvo eventuale 
fariĝis tiel forta, ke eĉ se Usono 

ne estus ekonomia potenco, 
tamen restus la angla lingvo kiel 

internacia komunikilo. Tiel 

povus esti. La usonaj espe- 
rantistoj ĝenerale estas homoj, 
kiuj komprenas tiujn diversajn 
riskojn ĉirkaŭ la angla lingvo. 
Ĉar la angla lingvo finfine 

diskriminacias kontraŭ la aliaj 
homoj, ĝi estas parto de la po- 
tenco de difinita ŝtato, kaj ĝi es- 

tas uzata de tiu ŝtato kiel parto 
de eksterlanda politiko, mi 

opinias, ke tio estas maljusta kaj 
malĝusta. 

BE Preter la risko, ke la angla 

eterniĝu kiel internacia komu- 
nikilo, ekzistas nova fenomeno, 

nome, la formado de transnaciaj 

komunumoj, kiuj pro praktikaj 

kialoj nepre postulos komunan 
lingvon. 

Humphrey Tonkin Kiam 

  

  

   

                                                      

    

                      

   

homo volas komunikiĝi, ili tro- —„ 
vas la plej facilan manieron tion 
fari aŭ la manieron kiu plej mul- 
te gajnigos ion al ili, kaj nun- 
tempe la angla troviĝas en tiu a 

situacio kaj pro tio fariĝis forta. 
Eble indus fari diferencon 

inter la ekonomiaj potencoj 
ligitaj nuntempe al la nomo de ; 

Usono kaj Usono mem, ĉar 
memoru ke en Usono estas 5 
multaj homoj, kiuj ne vere 

partoprenas la ekonomian 
fortecon de Usono. 

Temas pri homoj malriĉaj, 
homoj kiuj suferas, kiuj ne havas 

la rimedojn, kiujn la aliaj homoj 
havas. Iasence oni havas fakte 

internacian eliton, kiu estas nur 
parte ligita al Usono, kaj kiu uzas 
tamen la anglan lingvon. Estas 
parto de tiu ĉi elito en Brazilo. 
Ili loĝas en tiuj apar- 
tamentoj apud la maro 
en Fortalezo, por 

ekzemplo. Kaj ili es- 

tas iasence tiuj 
homoj pli prok- 

simaj al la bon- 

fartaj homoj 
en Usono, 

ol ili es- 

tas al la 

brazila 

popolo. 

Kaj same 
iasence en 

Usono,



  

sed tio ne tuŝas la esencon de la 

demando, ĉu ne? 

Ĉu Esperanto havas ŝancon 
iamaniere akapari tiun pozicion 
de internacia lingvo? Tio okazos 
laŭ mi tiam, kiam la homoj fari- 

ĝos egale sentemaj pri lingvaj 
demandoj, kiel ili fariĝis pri 
diversaj aliaj demandoj. Vi scias, 
ke antaŭ kvardek, kvindek jaroj, 
estis en Usono granda movado 
por civilaj rajtoj. Ĝi havis pro- 
fundan efikon tra la tuta mon- 
do; oni povas diri, ke ĝi estis 
bazita sur tiuj samaj principoj, 
kiuj oni prezentis en la Universala 
Deklaracio de la Homaj Rajtoj. Tiu 
granda politika movado, mal- 
graŭ tio, ke ĝi ankoraŭ ne havis 

kompletan sukceson, esence ĝi 
montris al la mondo, ke diskri- 

minacio surbaze de rasoj estas 
malakceptebla, kaj sekve okazis 
profundaj ŝanĝoj. 

Nuntempe oni ne tiom diras 
pri la lingva demando, oni ne 

diras, ke estas ne akcepteble uzi 
la propran lingvon kaj kvazaŭ 
perforte igi ĉiujn aliajn homojn 
uzi tiun ĉi lingvon. Do, la deman- 

do estas, ĉu ni ne povos meti la 

demandon pri lingva diskrimi- 
nacio same forte sur la interna- 
cian tagordon kiel ni sukcesis fari 
pri, ekzemple, la rasa diskri- 

minacio. Tio laŭ mi estas la vojo. 

BE Kaj tio estus granda ŝan- 
ĝo en nia movado, ĉar anstataŭ 

prezenti la solvon — Esperanton 

— ni prezentos unue la pro- 
blemon. 

Humphrey Tonkin Vi 
pravas, vi pravas. Antaŭ 100 

jaroj, kiam Zamenhof laboris 
por Esperanto, li havis tiun belan 

revon pri la monda unueco per 
unu lingvo; li ne volis forigi la 

aliajn lingvojn, sed tamen li 

emfazis la unuecon malantaŭ la 

demando de Esperanto, ke ĝi 
kreas unuecon tra la mondo. 

Hodiaŭ la problemo ne estas 
unueco, la problemo nun estas 

ia superrego de difinita partio 
sur la internacia tereno. Do, tiam 

en la komenco oni parolis pri 
unueco, nun ni parolas ĉefe pri 
defendo de diverseco. Tio estas 

tute alia politika situacio, fakte. 

BE Kian ĉefan atingon sur la 

kampo de universitata apliko de 

Esperanto vi povas prezenti al la 
legantoj de BE? 

Humphrey Tonkin Mi povas 
respondi al tio laŭ du diversaj 

manieroj. Se temas pri la laboro 
por Esperanto en la universitata 

medio, ekzistas tra la mondo, kiel 
vi scias, Esperanto-grupoj kaj 
societoj, kaj en universitatoj es- 
tas multaj studentoj kiuj lernas 
la lingvon, ofte pere de la reto, 
cetere; kaj ĝenerale tio, kio 

okazas al la movado nuntempe, 

estas ke la movado rejuniĝas; 
estas pli da gejunuloj, kiuj 
interesiĝas pri Esperanto ol 

antaŭ kelkaj jaroj. Sed, ankaŭ 

oni povas aliri tiun demandon 
de alia vidpunkto, nome, kio pri 

la situacio de Esperanto en 
scienco, en la faka studado? 

Antaŭ 30 jaroj, se oni eĉ mencius 
Esperanton en serioza uni- 

versitata rondo, oni verŝajne 
ricevus mokojn. 

Hodiaŭ tamen tiu situacio 

ŝanĝiĝis. Estas homoj, profeso- 
roj kaj fakuloj, kiuj opinias, 
ke Esperanto estas ne serioza 

studobjekto, sed estas multaj 
aliaj, kiuj eĉ se ili ne estas 

subtenantoj mem de Esperanto, 
ili komprenas ke tio estas uni- 

ka lingva fenomeno, kiu meritas 

studadon. La rezulto estas, ke 

ekzistas eĉ multaj lingvistoj, kiuj 

pretas nun serioze trakti la 
fenomenon Esperanto. Tio 
ekzistis pro diversaj kialoj, 
interalie pro ŝanĝoj sur la tereno 
de lingvistiko mem, ĉefe la 
kresko de socilingvistiko. Do, 

interesiĝo pri la fenomeno de 
lingvoj kiel praktikaj objektoj, 
kiel ekonomiaj kaj politikaj 
manieroj de konduto. 

Sed tio ankaŭ okazis, laŭ mi, 

pro tio ke, inter la esperantistoj, 

esperantistaj sciencistoj ĉefe, 
ekzistas iom pli sobra aliro al la 
fenomeno Esperanto. Nia revuo 
Lingvaj Problemoj kaj Lingvo- 
Planado, ekzemple, kiun eldonas 

Centro de Dokumentado pri la 
Monda Lingva Problemo, havas 

ĉiam longajn resumojn en 
Esperanto de la diversaj fakaj 
artikoloj kiuj aperas tie, kaj 
tiu revuo estas tre serioze trak- 

tata de la fakuloj pri lingvistiko 
kaj ĉefe socilingvistiko. Do, 
ankaŭ LPLP havas sian efikon 
por ŝanĝi la ĝeneralan sintenon 

pri Esperanto. 
Nu, mia respondo al via de- 

mando estas sufiĉe pozitiva; mi 

opinias, ke ni faras progreson, se 

temas pri la preteco de fakuloj 
serioze trakti Esperanton. 

BE Kio plej mankas en nia 

movado, krom mono? 

Humphrey Tonkin Mi diru 

unue pri mono, ĉu ne, ke se oni 
volas ŝanĝi la mondon, neniam 

estos sufiĉa mono por ŝanĝi ĝin. 

Tio estas natura plendo. Se ni 

havus sufiĉan monon, tiam 

verŝajne io mankus iasence. Sed, 
kiuj estas la ĉefaj mankoj? Mi 
dirus, ke la ĉefa manko ne estas 

ĝuste mono, sed tempo. La 
homoj vivas terure plenan kaj 
aktivan vivon. Pli ol ili iam vivis. 
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Tio estas parte pro tio, ke la 

ekonomia situacio ŝanĝiĝis tra 
la mondo, ke la ĝenerala aliro 

al laboro ŝanĝiĝis, la homoj ne 

havas tiom liberan tempon, kiom 

ili havis antaŭe, kaj ili havas 
amason da zorgoj diversaj, kaj 

oni tro alkaptas ĉies atenton en 
tiu konstanta venado kaj irado, 

kio estas la moderna mondo. 

Laŭ mi, tio estas la granda 
malfacilaĵo. 

Mi aldonus ankaŭ al tio, ke 
ni devus pli firme kaj klare 

fiksi niajn prioritatojn en la 

movado. Ni fakte foje klopo- 

das fari pli da aferoj ol ni 
kapablas fari, kaj do fiksi niajn 

prioritatojn kaj ankaŭ difini la 

filozofion kiun ne volas sekvi, 

tiuj estas aferoj, kiuj estas an- 
kaŭ gravaj kaj iom mankaj. 

BE Manko de tempo estas 
problemo solvebla pere de la 
profesiigo de la movado. Se 

homoj, ĉefe gejunuloj, povus 

trovi profesian laboron en nia 

novado, ili povus dediĉi sian 
tutan labortempon al Esperanto. 

Humphrey Tonkin Mi povas 

aldoni pri tio, ke se oni havas 

monon, oni povas aĉeti tempon. 
Sed se oni havas tempon, oni ne 

nepre gajnas monon. 

BE Ĉu vi kredas, ke la ak- 

tuala strukturo de UEA respon- 
das al la aspiroj kaj interesoj 

de la tutmonda esperantistaro? 

Ĉu ĝi povos konkrete influi aŭ 
rekte organizi la klopodojn 
profesiigi nian movadon? 

Humphrey Tonkin Mia res- 

pondo estas kaj jes kaj ne. Unue 

pri la nea flanko de la afero. 
UEA estas asocio, kiu estas tro 

tradicia; ĝi estas bazita sur la 

nocio, ke oni kolektas kotizojn 

de homoj ĉar ili fariĝas mem- 
broj, ke tiuj membroj respon- 

das al difinita maniero, ke ili 

venos al kongreso, ke ili orga- 

nizos sin en lokajn klubojn, ktp. 
Sed la mondo ŝanĝiĝis. La 

estonteco de lokaj kluboj de iu 
ajn speco estas tre malforta kaj 
tre malbona, la estonteco de 

organizaĵoj, precipe internaciaj 
organizaĵoj, kiuj estas bazitaj 

sur la nocio, ke oni pagas ko- 
tizojn regule, ankaŭ tio fariĝis 

terure eksmodaj. Ni devos ŝanĝi 

nian manieron labori, tiel ke ni 

fariĝu multe pli malferma al 

homoj, kiuj interesiĝas pri 

Esperanto, sed ne nepre estas 
pretaj pagi kotizon. Al tiuj ho- 

moj oni povos vendi librojn, 

oni povas venigi ilin al kongre- 

soj kaj simile, oni povas akti- 
vigi ilin pere de la reto, oni povas 

utiligi ilin laŭ plej diversaj 
manieroj kaj la fakto, ke ili ne 

pagas kotizon, tio vere ne estas 

tre signifa finfine. Do, UEA 

devas ĉesi esti tradicia organizaĵo 
kaj fariĝi multe pli malferma. Do, 
tio estas mia nea respondo. 

Mia jesa respondo venas el 

mia opinio, ke en la lastaj jaroj, 

mi aŭdas multe pli da novaj 
ideoj, estas multe pli da sentemo 
pri tiu tuta demando de la ne- 
ceso, ke ni ŝanĝu niajn metodojn. 

La homoj komencas novajn 

iniciatojn, lanĉas novajn ideojn 

kaj ekutiligas novajn rimedojn; 

mi vidas en UEA, por ekzemplo, 

ke ni multe pli forte uzas la reton, 

ol ni uzis ĝin antaŭe. Mi opinias, 

ke la ideoj ne mankas kaj la 

energio ne mankas. Do, verŝajne 

en tiu senco mi respondu jese al 

via demando. 

BE Kio pri la diskonigado de 
Esperanto? 

Humphrey Tonkin Ŝajnas 

al mi, ke ofte ni uzas tradiciajn 

metodojn en niaj kampanjoj 

kaj tiuj malnovaj metodoj ne 

funkcias. Do, la problemo kuŝas 

ĉefe sur la metodojn, kiujn ni 

uzas, kaj ankaŭ estas tio, ke ne 

nur la metodoj foje estas tute ne 

taŭgaj, sed ankaŭ la celoj estas 

tute ne klaraj. Mi diris pli frue, 
ke ni devas iom evoluigi kaj 

modernigi nian filozofion pri 

Esperanto, kaj preni alian aliron 

al la tuta nocio de lingva diver- 

seco. Necesas ŝanĝi la manieron 

laŭ kiu ni pensas kaj laŭ kiu ni 

agas. Do, mi tute ne estas konvin- 

kita, ke la tempo por Esperanto 

pasis, mi estas ja konvinkita, ke 

la tempo por niaj metodoj kaj 
ideoj iagrade pasis. 

BE Kian impreson vi havas 

pri la brazilaj esperantistoj? 

Humphrey Tonkin Min mul- 

te stimulis ĉi tie la konversacio 
kun la brazilaj esperantistoj, 
ĉar estas certa freŝeco inter la 

brazilanoj, kiam temas pri la 

maniero laŭ kiu ili aliras 

Esperanton. Ili ne kredas, ke 

Esperanto estas nur ilo por solvi 

definitan problemon, sed ili vi- 

das en Esperanto ion tutan 

manieron alfronti la mondon. 

Tio stimulas min multe, ĉar mi 

opinias, ke estas tempo, ke ni 

regajnu iom de tiu ideologio de 

la fruaj jaroj. Kiam mi unue 
fariĝis prezidanto de UEA mi 

parolis pri tio, ke estas tempo 

retrovi la internan ideon de 

Zamenhof, kaj mi daŭre kredas 

tion. Esperanto ne estas simple 
iu kodo, ĝi estas efektiva manie- 

ro alfronti la mondon. 

Tion mi trovis inter la brazilaj 
esperantistoj kaj tio multe 
kuraĝigas min. £
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ktuala kaj interesa estas la retejo 
ContraPonto (en la portugala), prizorgata 

de Marcos Pimenta. Ĝi prezentas 
priesperantajn artikolojn aperintajn en la brazila 
gazetaro kaj ankaŭ reagojn al tiuj artikoloj. Vizitu 
ĝin ĉe http:/hvww.pontoaponto.ejb.net. 

Instruistoj kaj instruantoj de Esperanto havas 

nun fakan retejon: www.edukado.net (en Esperanto). 

En ĝiaj bone organizitaj paĝoj oni povas konsulti 
katalogon pri instruiloj, 
trovi abundon da 

instrumaterialoj kaj 
ekzamenoj kaj ankaŭ 
kontribui per siaj verkoj. 

La retejon prizorgas 
Katalin Kováts. 

Ĉu ni ludu Skra- 
blon? Ĉu jes? Do ni iru 
al la retejo hitp://skrablo. 
komputilo.org (en Eo) kaj 
ekludu kun samideanoj 
el la tuta mondo. Ĉu vi ne scias, kio estas Skrablo? 
Do vizitu la paĝon http://eo.wikipedia.com/wiki/Skrablo 
(en Eo) kaj eksciu, pri kio temas! ;-) 

Furoris la artikolo de la brazila semajngazeto 
IstoE pri la 589 IJK en Pato Branco. Tiom da 
legantoj reagis (favore!), ke la gazeto devis dufoje 
reveni al la temo en la 
sekcio “Leteroj”. La 
kompletan artikolon 
oni povas legi ĉe http:// 
www.terra.com.br/istoe/ 
1714/comportamento/ 
1714 ciu vi scias paroli 
~en ci tiu lingvo.htm La 
reagoj troviĝas en http:/ 
fwww.terra.com.br/istoe/ 
1715/1715 cartas 03.htm 
kaj htp://www.terra. 
com.br/istoe/1716/1716cartas 04.htm (ĉiuj en la 
portugala). 

Siboniimhor t 

Multlingva Informcentro pri Esperanto. 
Suo» ava mmm Sean an 1 nevoj La 
TRA MO Dm mavaj retejoj en Esperanto 

af Maan ritan = ba Danopvona Dai Bumrapon 
bes reshonen cm Gotaa — on Ĝeshy = ovitibnom epi Cray 
(Ga Gano = do: Dto ol td mg. | ens Espanol 

GiGmaĝo. = hajmmio = hint kri bireataka ur Magvar 
Mr indononte a ktanska. masa mio      

Mankis interreta konekto por la partoprenantoj 

anino = oustunkaro focos = MiB drirrançato qu Gaelgo 

                

   

    

   

  

de la Fortaleza UK. Kaj mankis 
UK en la interreta mondo... :-( 

Kelkaj kongresanoj sugestis, ke 

UEA disponigu komputilojn kun 

interreta konekto dum la UK-oj, 
kaj El Interreta Mondo sugestas, 
ke kelkaj programeroj de la 

            

    

  

   

  

   

          

  

   
    

    

      

    

venontaj UK-oj estu perrete 
dissendataj aŭ ciferece enarki- 
vitaj por almenaŭa ĝuo far 
nepartoprenintoj. 

  

    
       

   

  

Renovigita estas la retejo 
www.esperanto.net, la multlingva informcentro pri 
Esperanto. En tiuj paĝoj la interesito trovos ligi- 
lojn al priesperantaj retejoj en 54 lingvoj. 
Ekde junio 2002 ĝin administras UEA. 

” Carlos Alberto Pereira estas entreprenisto sur la kampo de informadiko 
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Klonado* 
Emerson Werneck 

iuj, kiuj legis la libron 

The Boys from Brazil (La 
knaboj el Brazilo) de Ira 

Levin, aŭ spektis la filmon, eble 

ektremas antaŭ la plej freŝaj 

novaĵoj pri homa klonado. Estas 
neeviteble imagi armeon da 94 

arjanoj klonitaj el iu nazia 

gvidanto, fare de freneza ku- 

racisto kiel Josef Mengele. Ĉu tio 
estas vere farebla? Verŝajne en 

Biologio ne plu estas malebloj por 
tio. Ankaŭ laŭ ekonomia 

vidpunkto, tia armeo jam estus en 

atingebla tavolo. Pro tio tiel oftaj 

nuntempe fariĝas la varmaj 
debatoj pri etikaj aspektoj de la 
klonado de homoj. 

Por kompreni tiajn debatojn, oni bezonas unue 

retrorigardi la proceson de artefarita klonado ĝis 
nia tempo. Mi diras “artefaritan klonadon”, ĉar en 

la naturo estas ekzemploj de natura klonado, kiel 
en la kazo de unuvitelaj (identaj) ĝemeloj. Ili estas 
homoj kun genetika materialo absolute identa, sed 

pri kiuj neniu aŭdacus pridubi individuan 

personecon, aŭ spiritan, se oni preferas. Ĉiukaze, 
la proceso pri kontrolata klonado de vivantaĵoj jam 
trairis plurajn fazojn kaj uzis diversajn metodojn. 

Unue estis la metodo de nuklea transmeto, 

ellaborita en 1952 de Robert Briggs kaj Thomas 

King, en Filadelfio (metodo cetere proponita jam 
en 1938 de germano Hans Spemann). Oni 

transmetis la nukleon de unu ĉelo en alian, 
sennukleigitan ĉelon. Pli poste, la eksperimentoj 
de John Gurdon, en Oxford, Anglio, venigis 

progresojn, en la 1960-aj kaj 1970-aj jaroj, kiuj 
rezultigis la metodon de apartigo de embrioj (aŭ 
artefarita ĝemeligo). La embrioj, kiuj jam estis en 
multobliĝa proceso, estis disdividitaj je pluraj 

partoj, kiuj formis novajn embriojn. Antaŭnelonge, 
post eksperimentoj de embriologo lan Wilmut, en 
Skotlando, oni atingis la nuntempan metodon de 

Fot
o: 

Int
err

eto
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"Esperantigis James Piton   

Scienco 

ĉela reprogramado per haltigo de 
nutrado, kiu kondukis al klo-nado 

de la unua supera plen-kreska 
estaĵo, la ŝafino Dolly. Tiu metodo 

inversigas la normalan 
specialiĝon de ĉeloj (tio estas, la 
proceso laŭ kiu la ĉeloj 
ekmalsamiĝas por formi 
malsamajn histojn kaj orga-nojn). 

Tial ĝi estas farenda antaŭ ol la 
ĉelo komencu pro-dukti 
proteinojn. Ŝafinoj longe daŭras 
ilin produkti kaj tio faciligis la 
klonadon de Dolly. 

La graveco de tiu nova metodo 
kuŝas en tio, ke ĝi sinkronigas la 
ĉeldividajn procesojn inter la 
liveranta ĉelo kaj la ricevanta ĉelo. 

La malsukcesaj kazoj antaŭ Dolly okazis pro tio, 
ke la liverĉeloj kaj ricevĉeloj troviĝis en malsamaj 
fazoj je la momento de transmetado, tio estas, 

mankis kunordigo. Kiuj fazoj ili estas? 
La t.n. mitozo (ĉeldivido) konsistas el tri fazoj - 

GI, S kaj G2. La fazo Gl havas varian daŭron kaj 
estas preparo por S, kiam sinteziĝas DNA, kio 

ekzakte duobligas ĝian enhavan materialon. Tiam 
komenciĝas la fazo G2, kiam DNA kondensiĝas. 

Ĉi tio estas la mitozo mem, ĉar la ĉelo dividiĝas je 
du ĉelidoj. 

Ĉi ĉio estas grava por ke oni komprenu kial estis 
tiom da problemoj pri frua maljuniĝo de klonaĵoj. 
Post la ŝafinoj de Wilmut, pluraj eksperimentoj 

okazis en diversaj landoj kaj kun aliaj specioj. Oni 
alvenis al la konkludo, ke baldaŭ tiuj problemoj 
de rapida maljuniĝo de klonaĵoj estos superitaj. 

La granda demando nuntempe estas tio, ke 
pluraj landoj havas sufiĉan teknologion por 
produkti siajn proprajn klonaĵojn. Brazilo estas 
unu el tiuj, kvankam oftas interrompoj de 
monsubteno al la esploroj, pro politikaj kialoj. La 
7-an de Aprilo 2002, itala kuracisto Severino 
Antinori anoncis, ke estas gravedulino (8-semajna), 
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kiu gastigas klonaĵon de li preparitan. 
El tio rezultas diversaj demandoj: unue, en 

unuvitelaj ĝemeloj, la mitokondra DNA estas la 
sama, sed en klonaĵoj la nuklea DNA kaj la 
mitokondra DNA estas malsamaj. Kiun rolon tiuj 
diferencoj havos en la disvolviĝo de klonaĵoj? 

Due, ĉu la klonaĵoj estus solvo por sterilaj 
geedzoj revantaj propran idon? Kiu danĝero en 
la utiligo de klonado kaj genetika manipulado en 

la teorio de “purigo” de rasoj, la t.n. eŭgenio? Ĉu 

eblus uzi la klonadon por eviti la estingiĝon de 

specioj? Aŭ eĉ laŭ la temo de filmo “ Jurassic Park”, 
revivigi jam malaperintajn bestojn? Ĉu Aŭstralio 

rajtas kloni la tigron el Tasmanio, malaperintan 
en la 30-aj jaroj, por revivigi tiun specion? 

Kial ne plueniri kaj pensi, kiel reprezentantoj 
de la nova religio Raelismo, ke klonado povas esti 

la definitiva ŝlosilo por homa senmorteco? La 

raelisma movado, fondita en 1973, deklaras, ke la 

grandaj iluminiĝintoj, kiel Budho, Moseo kaj 

Kristo, estis vizitantaj eksterteranoj, kiuj baldaŭ 

revenos en memklonitaj versioj. Kaj estonte estos 

ordinare, ke ĉiu individuo havu unu klonaĵon de 

si mem, al kiu oni transdonos sian intelektan 

enhavon. 

Sed estas ankaŭ tiuj, kiuj deziras kloni Jesuon 
el la genetika materialo sur la Sankta Mortotuko. 

Aŭ kloni Hitleron, ne por ke tiu reaktiviĝu, sed 

por ke li finfine submetiĝu al internacia tribunalo. 

Kiom da aliaj personoj ne estus en listoj de 
“klonindaj” homoj? Kio ĉiukaze difinus la meriton 

havi sian genetikan materialon revivigitan kaj 
eternigitan? 

Eĉ brazila televida felietono (“La klonaĵo”) 

antaŭnelonge produktiĝis kaj eksportiĝas al pluraj 

landoj, kun granda sukceso. La felietono montras 

klonaĵon dek jarojn pli junan ol la originalo kaj tio 
provokas strangajn sentojn pri envio kaj deprimo 

post la unua renkontiĝo. 
Ni proponas eĉ pli neevidentajn demandojn. 

Ĉu klonado de iu, kiu facile lernas lingvojn, estigus 
pli da lingvistoj? Kio do se ni klonus Zamenhofon? 

Ĉu estus akcepteble kloni sennombrajn embriojn 

por restaŭri organojn de plenkreskuloj? Kiu limo 
difinas tion, ke grupo da vivantaj ĉeloj en 
disdividiĝo estas jam konsiderata kiel individua 

estaĵo? Tio estas, ĉu la embria klonado ne estas 
iaspeca aborto? 

Ĉi ĉiuj demandoj verŝajne ne havas senduban 

aŭ facilan respondon. Baldaŭ ni nepre havos 

kelkajn el tiuj ĉi respondoj, ĉar homklonado estas 
realaĵo kaj malmultaj landoj malpermesis 

eksperimentadon kun homoj. Aliflanke, kia etiko 

estas tiu, kiu fervore defendas homajn estaĵojn, sed 
ebligas eksperimentojn kun transgenaj bestoj, 
miksante genojn de plantoj en bestojn kaj inverse? 
Stariĝas la debato. Vi, leganto, estas invitita 

partopreni per letero aŭ retmesaĝo kun via opinio. 

Ni ne atendas solvojn, ni nur instigas la intelektan 

esploron de ĉiuj eblecoj. Ĝi estas neevitebla temo. 
Oni devas informiĝi pli kaj pli pri tio kaj kiel eble 

plej diskuti ĉiujn eblajn sekvojn. $ 

st la 38a Brazila Kongreso 
peranto, Belo Horizonte, 

13/17 julio 2003 
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Junulara UK 
isis C. Okabe Piton” 

ost la okazigo de IJK, en 

P Pato Branco, BEJO daŭri- 

gis sian laboron per ku- 

norganizado de la Junulara Pro- 
gramo de la 87-a Universala 

Kongreso de Esperanto en 

Fortalezo. 

Ĉefrespondecis pri la junu- 

laraj aranĝoj Addano Cordeiro, 

LKK-ano el Fortalezo, kiu cetere 

diligente kunordigis la junajn 
volontulajn helpantojn. Tiuj 

portis verdajn ĉemizojn de la 

kongreso kaj helpis en diversaj 

organizaj taskoj. Ili venis ne nur 

el la kongresurbo, kiel Raquel 

        

    
     Freire, Aura de Lima kaj Fran- 

cisco Dalla Rosa, inter multaj 

aliaj, sed ankaŭ el diversaj aliaj 
lokoj, kiel Mateo Firmino el Ri- 

beirão Preto, Jimes Milanez el 

Campinas, Rozinja Mattos el Rio 

de Janeiro, Bertrand Hugon el 

Francio, Arturo Sarle el 

Finnlando ktp. Ĉu mi forgesas 
mencii iun? Jes! Kompreneble, 

niaj gejunuloj estis tiel multaj... 

"BEJO-sekretario 

  

ne eblis kalkuli! 

Ĝenerale, la 
programeroj 

okazis posttag- 

meze, en la t.n. 

Placo “Funda- 
mento” de la 

Kongresejo. 

Estis la famaj 

cirklaj dancoj 3 
gviditaj de Ro- 
zinja kaj Mateo, 

kio estas tre ŝatataj de ĉiuj 

junuloj. Oni havis lecionojn pri 

“forró” — dancado fare de Raquel 

Freire kaj Joel Francisco (São 

Paulo). Antonio 

Moreira, el Santo 

André, instruis la tre 

popularan afrikbra- 

zilan danco/lukto- 

arton “kapoejra”. Mi 
gvidis psikologiajn 

ludojn por inter- 

Fot
oj:
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konatiĝo kaj bonaj rilatoj, kun la 

helpo de Aura de Lima kaj de 
Oliver Loose (Germanio). 

Krom labori, amuziĝi, multe 

krii, oni laŭ BEJO-tradicio faris 

ĉiutagan nokto-promenadon 

(“Tre bone! Tre bone!”). Ni ĉion 

ĉi sukcesis i.a. danke al la subteno 

de LKK-estroj Wandemberg 
Morais, Michelson Moura kaj Zé 

Maria Cavalcante Filho, kiuj 

disponigis al nia laboro salonon, 
   

BEd O 
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bonegan sonaparataron kaj 

finance helpis en la luado de 

ĉeplaĝa domo en Icarai, kie 

okazis festo. 

En la lasta tago okazis la 
ĝenerala asembleo de BEJO 

kaj elektiĝis nova estraro: 

Cassius Desconsi (Brasilia) 

kiel prezidanto, Isis Climany 
Okabe Piton (Campinas) 

kiel sekretario kaj Ingried 

Somacal Miller (Pato Bran- 

co) kiel kasisto. Cetere 

multaj aliaj BEJO-anoj okupiĝos 
pri diversaj taskoj. Graziele 

  

Fagundes da Silva (Pato Branco) 

prizorgos la bultenon “Mo- 

kunordigos la eventojn , 

Francisco Dalla Rosa zor- 

gos pri retaj aferoj, Jimes 
Milanez respondecos pri la 

diskutlistoj kaj Rafael Lins 

(Salvador) kunordigos la 

nun starigatan reton de 

urbaj reprezentantoj de 
BEJO. La koresponda- 
dreso de BEJO estas de 
nun, denove Juventude 

Esperantista Brasileira Cai- 

xa Postal 1097 BR-13031-210 

Campinas-SP E 

Reto de Reprezentantoj de BEJO 
Rafael Lins" 

Unu el la rezolucioj de la pasinta BEJO- 
kunveno okaze de la UK en Fortalezo, estis la kreo 

de la Reto de Reprezentantoj de BEJO. Reto de 
urbaj reprezentantoj estas gravega en ajna nacia 
organizo, ĉefe en kontinentampleksa lando, kiel 
Brazilo. Evidente BEJO ne havas strukturon krei 
BEJOerojn en la ĉefaj urboj de nia lando, sed la 
reprezentantoj povas esti komenco de tiu revo. 
Jen la ĉefaj punktoj de la reprezentanteco: 

La konsisto 
La RR konsistas el junuloj kiuj deziras repre- 

zenti la junularan organizon en sia urbo. Eviden- 
te, oni devas esti BEJO-ano kaj laŭ rekomende 
TEJO-ano. Preferinde, oni estu jam unu aŭ dujara 
esperantisto, por havi la sufiĉan konon pri la 
junulara movado. 

La devoj 
Kiam junulo volas koni la junan esperanto- 

movadon, ties etoson kaj ties laborojn, oni sin 

turnu al reprezentantoj de BEJO en la urbo. Baze, 

tiu estas la ĉefa devo de la reprezentanto. Krom 
tio la reprezentado devas esti laŭ vola; BEJO nur 

respondecas pri la intelektuma kaj, laŭeble, 

materia helpo. La alia devo de la reprezentanto 
de BEJO estas sendi monatajn raportojn al la 

” Kunordiganto de la Reto de Reprezentantoj de BEJO 

kunordiganto. 
Tiuj raportoj devas enhavi la kielojn de la 

laboro de reprezentanto, ĝiajn sukcesnivelojn, la 

spertojn, la konsilojn al aliaj reprezentantoj, la 
ideojn k.s.. Eĉ se ne eblis al la reprezentanto fari 
ion (kelkfoje okazas, ke la junuloj tro okupatas 
pri lernado, laboro, familio ktp), oni ĝin informu, 
por ke oni sciu pri kio okazas. 

Helpo de BEJO 
BEJO ne estas monplena kaj strukturigita or- 

ganizo, bedaŭrinde, kaj malmulte povos helpi la 

laborojn de la reprezentantoj. Tial la postuloj tute 
ne povas esti troaj. Al BEJO nur eblas la helpo pri 
duboj, informado k.s, kaj tre malofte per materialo. 

Reprezentantiĝo 

Tiu, kiu volas iĝi reprezentanto de BEJO, li- 
bere sin anoncu al bejo rr(Qhotmail.com, informan- 
te sian nomon, adreson, retadreson, urbon, aĝon, 

jaron de sia esperantistiĝo, TEJO-aniĝo, kaj kion 

ajn oni kredas esti grava informo. 
La BEJO-estraro kredas, ke tiu organo estas 

unu el la iloj kiuj antaŭenpuŝos la brazilan 
junularan movadon. Oni esperas per ĝi kreskigi 
kaj fortigi nian landan junularan organizon. 
Proponoj, ideoj aŭ duboj? 

menton!”, Raquel Freire 
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isis Climany Okabe Piton 

Neniu scias kiel la lingvoj estis instruataj (en la pasinteco), nek kiel oni lernis ilin. Ĉiukaze, la instruado 

estis tiel efika, ke oni nun ne bezonas pensi pri gramatikaĵoj antaŭ paroli. 

um la 87-a Universala 

Kongreso en Fortalezo, oni 

havis plian sesion de A-Seminario 

por Cseh-instruistoj, programo de 
Internacia Esperanto-Instituto 

(IEI) kaj gvide de la monde konata 

instruisto Atilio Orellana Rojas. La 
Seminario celas enkonduki E- 

instruistojn al tiu metodo de 

instruado de la internacia lingvo. 

Ĉeestis proksimume dudek parto- 

prenantoj, plejparte el Brazilo, sed 

i.a. estis ankaŭ ĉina partopre- 

nantino. 

Kreita de pastro Andreo Cseh 
en la 1920-aj jaroj, la metodo estas 

kombinaĵo de gramatika kaj rekta 
metodoj. La etapo pri pli profun- 
da analizo kaj lernado ne okazas en 

la porkomencantaj kursoj. En 

tradiciaj E-kursoj oni unue instru- 
as gramatikaĵojn. Tamen en la vivo 

oni unue lernas paroli kaj nur poste, en lernejo, 

oni akiras la t.n. gramatikon. “Kiam oni parolas, 
oni ne pensas ĉu oni uzas substantivon, adjektivon 
aŭ verbon. Oni eĉ ne memoras pri la gramatikaj 

reguloj. Kiu bezonas memori pri gramatikaĵoj, tiu 

ne scias paroli!” diras brazila psikanalizisto kaj 

edukisto Rubem Alves. 

Laŭ la tiel nomata “Cseh-metodo” (prononcu 

ĉe-), oni instruas Esperanton sen uzi naciajn 

lingvojn, tiel ke eblas instrui ĝin al lernantoj el 
diversaj landoj en la sama klasĉambro. Dum la 

Seminario oni lernas instrui en kiu ajn kondiĉo. 

Ĉio fariĝas materialo por la instruisto, eĉ se oni 

ne havas tabulon, kreton kaj ordinarajn 
instruilojn. La kurso do estas (aŭ devas esti, por 

sukcesa rezulto) tre dinamika. Per interrilatigaj 

ludoj, oni kaptas la atenton de la gelernantoj kaj 

instruas. 

Atilio klarigis, ke gravas krei en la klaso afablan 

Atilio Rojas(maldekstre): unu el la raraj 

Rubem Alves 

    
profesiaj e-instruistoj 

etoson, kie regas fido, kaj amikeco instigas la 

gelernantojn lerni, partopreni kaj paroli. Oni vere 

lernas nur tion, kio unue eniras la koron. Nur poste 

tio eniros la memoron. La sinteno de la estonta 

Cseh-instruisto estas grava temo pritraktata dum 

A-Seminario, ĉar la sukceso aŭ malsukceso de la 

lernantoj en tiu metodo rekte rilatas al la maniero 

instrui. £ 

La preparado de Cseh-instruisto 

konsistas el triŝtupa serio: A-, B- kaj 

| C-Seminarioj. Oni por pliaj 

informoj kontaktu: 

Internacia Esperanto-Instituto 

Riouwstraat 172, NL-2585 HW 

Den Haag, Nederlando 

Iei001(Btiscali.nl 
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Verda varmo en Fortalezo 
Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el 

landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate premi al si reciproke 

la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas”. 

Tiuj vortoj de Zamenhof sonis en la aero, kaj ĉiuj ĉeestantoj komprenis la gravecon de la momento. La 

unua kongreso de Esperanto estis komenciĝanta en Bulonjo-ĉe-Maro. 

a varmo de nia 

lando, laŭ la diroj 

de la eksterlandaj 
esperantistoj kiuj venis en 
Fortalezon, ne estas nur la 

varmo de la vetero, sed 

ankaŭ de la homoj. 
Tamen, multe pli gra- 

va ol paroli pri kongresaj 
urboj kaj pri la detaloj de 

okazinta kongreso, kiel 

pri la ĵus okazinta UK en 
Fortalezo, bela brazila 
nordorienta urbo, estas paroli 

pri la konstantaj nuancoj kiuj 
interligas ĉiujn universalajn 
kongresojn tra la historio de la 
lingvo Esperanto. 

Tiel, la vortoj de la iniciantin- 
to de Esperanto, prononcitaj en 
la malproksima — laŭ tempo kaj 
spaco - Bulonjo-ĉe-Maro, 
perfekte taŭgus por malferma 
parolado en kongreso en la 

  

komenco de 21a jarcento, ĉar ĝi 
reprezentas la grandan aspiron 
pri tutmonda homa familio, eĉ 

se ĝi povas ŝajni iom svaga antaŭ 
la kruelaĵoj lastatempaj tra la 
mondo. 

Do ni reliefigu la amikan 
etoson de la 87a Universala 
Kongreso de Esperanto, kiu ligis 
la partoprenantojn venintajn el 
58 landoj. Krom la plifaciligo de 

la komunikado por 
interŝanĝo de materiaj 
valoroj, Esperanto ankaŭ 

plifaciligu la enkon- 

dukon de frateco inter la 
popoloj. Frateco ja estis la 
plej ofta sento inter la 

homoj, kiuj partoprenis 

la mirindan eventon en 

nordoriento de Brazilo. 

Nu, kio okazis dum 

tiu homaranplena kon- 
greso? Sen la pretendo 

esti detala en la priskribado de 
la okazintaĵoj aŭ trafa en la 

prezentado de ĝiaj ĉefaj atin- 
goj, sekvas leĝera superrigardo. 

Esperanto regis 
Mirinde oni malofte aŭdis 

krokodiladon, eĉ flanke de la 

brazila plejmulto. Firmiĝis la sen- 
to, flanke de la komencantoj, ke 

| 
i : 

Bona surprizo ismaei Ávila 

Priskribi la 87-an Universalan Kongreson de Esperanto 
0 estus malfacile se mi devus ĝin kompari al aliaj eventoj, ĉar 

fakte mi estas novulo en esperantaj aranĝoj. Mi tamen povas 
priparoli ĝian kvaliton rilate al tio, kion mi esperis: ĝi estis 
bona surprizo. Eble oni timis pri la brazila organizkapablo, 
sed tio montriĝis neprava. Kompreneble, la kvalito de la or- 
ganizado dependas de la vidpunkto, sed laŭ averaĝa takso 
la afero trafis la celon. En la kongresejo la eroj de la progra- 
mo okazis kun ioma akurateco kaj plejofte la ĉambroj 
montriĝis taŭgaj por la nombro de ĉeestantoj. Tamen, se la 
kongreso estus altirinta plian milon da esperantistoj, 
supozeble tiu sukceso povus trosarĝi la infrastrukturon... 

1 Feliĉe aŭne, “nur” 1488 homoj aliĝis kaj tiel la spaco konvenis. 
Fakte la kongresejo situis malproksime de la hoteloj, kio certe 
malhelpis la ĉeeston al la vesperaj programoj. 

Aparte riĉa estis la scienca parto de la UK, kiu entute 

     
    

  

    
     

  

   

    

havis 16 malsamajn prelegojn, pri temoj foje tre interesaj. 
La arta flanko ne estis malpli impona, kun dancoj, teatro, 

muziko ktp. Teknikaj misfunkcioj de la sonsistemo ĝenis dum la 
koncertoj kaj dum la teatra prezentado de la duopo Jerman/ | 
Pilipoviĉ, sed la neuzo de mikrofonoj malfaciligis iomete la! 
komprenon dum la teatraĵo de la brazila grupo Atlaspatoart. | 
Malfacile trovi solvon en tiaj cirkonstancoj, sed en ĉiuj kazoj la 
kvalito de la prezentoj kompensis la problemojn. Aliflanke, la 
dancospektaklo de Edisca multe plaĉis la publikon, sed al iuj ' 

multe ĝenis la vidbendon pri la projekto, kiu prezentis ' 
portugallingvajn parolojn kun anglalingvaj subtesktoj! | 

El inter la oficialaj kunsidoj elstaris tiu de la Amerika 

Komisiono, kiu komencas kreski kaj produkti siajn unuajn fruktojn: 
ni atendu sopire la Tutamerikan Kongreson en Havano (2004) ' 
kaj aliajn projektojn. 

La libroservo bone servis, kvankam oni povus plendi ke la



Esperanto estas vere funkcianta 
lingvo. Malgraŭ ĝia centjareco, 
ĉiam estos komencantoj unua- 
foje gustumantaj la lingvon en 
internacia etoso, kaj ĉi-foje tio 
okazis por multaj brazilanoj. 
Vere granda nombro da ge- 
junuloj debutis en internacia 
aranĝo kaj ili ne karambolis 
antaŭ la premo de diverslingva 
komunumo: Esperanto funk- 
cias, jen la konkludo de ĉiuj 
debutantoj. 

Variega temaro 
Interesega aspekto de UK 

estas ke ĝi ne estas faka kongre- 
so de iu difinita klaso, profesio 
aŭ tavolo de la so- 
cio. Ĝi kunvenigas 
homojn el la plej 
diversaj profe- 
sioj kaj intere- 
soj, kaj tiu 
varieco res- 
pegulis en la 
programo, 
ĉar abundas 
fakaj kunsidoj 
pri la plej 
diversaj 

      

   

    

   

  

   

  

   
   

  

   

Ĉu la 
aktoro 

floras aŭ 
la floro 

aspektoj de la socio. 
Ĉu komunisto? Kunsido en 

KEK-Komunista Esperanto- 
Kolektivo lunde en la Salono 
Harabagiu. Ĉu vi ne kredas je 
Dio kaj ne pretas partopreni la 
katolikan diservon, organizita 

lastmomente? La faka asocio 
ATEO klopodis arigi ĉiujn 

ateistojn en la sama Salono 
Harabagiu, iom post la kunsido 
de la filozofoj, sub la tegmento 
FAT -— Filozofia Asocio 

Tutmonda. 
La masaĝistoj de Yumeiho 

havis multe da laboro dum la 
tuta kongreso, inter ili la ami- 

kiĝema kubano Francel Briel Gil. 

Yumeiho estas tekniko kreita de 

Saionji Masayuki. 

Scienco kaj 

tekniko 
La 55a 

Sesio de 

Internacia 

Kongresa Univer- 
sitato havis 

kiel rektoron 

la brazilanon 

Jos€ Passini, 

  

emerita profesoro pri itala, 

portugala kaj Esperanta lingvoj. 
Passini estas konata esperan- 
tisto en Brazilo, pro lia rektoreco 

en la Federala Universitato de 

Juiz de Fora-MG kaj lia dokto- 
riĝa tezo pri Esperanto, pri 

komparado de planitaj lingvoj al 
la portugala. 

Inter la lekciantoj, enlistiĝis la 
jenaj brazilanoj, kiuj pritraktis la 
jenajn respektivaj temojn: 

Geraldo Mattos — Natura 
semantiko kaj kultura sintakso; 
César Oliveira de Barros Leal — 

La elĉerpiĝo de enprizonigo kaj 
la efika respondo de alternativaj 
punoj; Adonis Saliba — Korodo 

de metaloj kaj kontraŭkorodaj 
metodoj; Ismael Avila Andrade 

— Semiotika taksado de lingvo 
artefarita; Roberto Vieira 

Resende — La modernaj dentoj 
implantoj. Jozefo Lunazzi, ar- 

gentina esperantisto delonge 
loĝanta en Brazilo, prezentis la 

temon “Holografia televido: kiel 

ĝi eblas?”. 

La ceteraj prelegantoj estis la 
jenaj: Helmar Frank, pri “La 
rolo de kultura diverseco en la 

  

organizantoj iom preteratentis librojn eldonataj en Brazilo ĝuste 
por la UK, kiel ekzemple “O Desafio das Línguas”, de Claude 
Piron, kies subskribseanco povis okazi nur en la antaŭlasta 
tago de la kongreso ĉar oni forgesis mendi la stokon de BEL 
(!). Sed finfine la afero ĝustiĝis kaj la prelego de Piron estis unu 
el la interesaj programeroj okazintaj en la libroserva spaco. 

La ekskursoj estis principe tre interesaj, sed en tiu-ĉi kazo 
oni multe plendis pri la malfruiĝoj, kiuj foje estis unu aŭ du- 
ĥoraj. 

Tiom riĉa estis la UK, ke mi iom preteratentis la okazon 
kontakti eksterlandajn samideanojn, kion mi poste bedaŭris ĉar 
ilineofte vizitas nian landon se ne temas pri oficialaj internaciaj 

kongresoj. En pli proksima babilado kun eksterlandaj vizitantoj 
mi konstatis ke vojaĝo al Brazilo postulas de ili neordinaran 

“kuraĝon”, pro tio ke la informoj, kiujn ili ricevas de la turism- 
agentejoj en siaj landoj, bildigas en ilia menso imagon de 

sovaĝa kaj malsana lando, kien oni nepre ne vojaĝu sen | 
antaŭa injektado per deko da vakcinoj. Tial ni devas rekoni 
ke tiuj, kiuj vizitis nin, vere aprezas nian landon. Mirigis min 
la fluan paroladon de la eŭropaj esperantistoj, kio cetere 
kontrastas kun tiu de multaj brazilanoj (inkluzive de mi), eble 
pro la insista krokodilado ene de la brazilaj esperanto-grupoj. | 
Mi esperas, ke tiun konkludon ankaŭ havis aliaj brazilaj 

samideanoj kaj ke tio utilu kiel instigilo por pli insista uzado 
de esperanto, eĉ se inter ni ne estas eksterlandano. | 

Multaj brazilanoj plendis pri la prezoj, sed tiu tikla kaj 
kompleksa diskuto daŭros senfine en lando kies valuto tiom 
malfortas. Cetere, multaj alternativaj eblecoj ekzistis por gas- 
tado kaj turismado. Oni ankaŭ sopiris al iuj postprogramaj 
renkontiĝoj, kio ŝajne estas natura parto de brazila kongreso, — 
sed kiu tute mankis en la UK. Tio montras, ke la brazila — 
movado ja havas multon por lerni, sed ankaŭ iom por lernigi...               
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agado de la Akademio Internacia 

de la Sciencoj (AIS) San Marino”; 

Vilmos Benczik, pri “Ĉapitro el 

la historio de la komunikado: La 

revolucio de voĉo”; Humphrey 

Tonkin, pri “La Espero: Esperanto- 

poetoj pri Esperanto” kaj Amri 
Wandel pri “La inkaa as- 
tronomio”. 

Ĉiuj estas kompetentaj pro- 
fesiuloj aŭ profesoroj, kaj ni 
povas fieri pri la nivelo de la 
aplikado de Esperanto en 

scienco kaj tekniko kadre de nia 

universalaj kongresoj. Fortalezo 

ne estis escepto. 

Kaj tiel plue pluraj pro- 

grameroj estis je la dispono de 

la interesatoj, kiuj povis elekti 

inter pluraj opcioj. 

Kongresa temo 
Malgraŭ la malmulta tempo 

de la tri sesioj, la kongresa temo 

estis bone traktita sub la tre 

sperta kaj agrabla reĝisorado de 
Humphrey Tonkin, universitata 

profesoro pri humanistikaj 

studoj en la Universitato Hart- 
ford kaj iama prezidanto de UEA 

kaj ankaŭ iama prezidanto de tiu 

universitato. 

Estas interese rimarki, ke 

kongresaj temoj ordinare ne 

entuziamigas grandan nombron 

de la kongresa partoprenan- 

taro, tamen la Salono Hodler 

estis ĉiam plena. Bedaŭrinde la 
redaktoro de ĉi tiuj linioj ne po- 

vis ĉeesti ĉiujn sesiojn de la 

Kongresa Temo por prezenti 
adekvatan raporton pri la 

aktiveco ĉirkaŭ ĝi. 

Neforsegeblaj 

artaj 
vesperoj 

Estas iuj, kiuj 
predikas, ke 
Universalaj 

Kongresoj devas 

esti ĉefe grandaj 
festivaloj de arto Dekstre: Ma 

kaj kulturo, sen la kelkfoje tedaj, 

kvankam utilaj, kunsidoj pri fa- 

kaj temoj kaj movada strategio. 

La sukceso de la artaj vesperoj 
en Fortalezo certe estas plia ar- 

gumento por novtrajta UK, aŭ 

eble pledo por okazigo de apar- 

ta monda festivalo de arto kaj 

kulturo per Esperanto por 

esperantistoj. 

La prezento de artistoj 
konsistigas ĉiam la plej elstarajn 
momentojn de UK. En Fortalezo, 

ĉio komenciĝis per la dimanĉa 

Nacia Vespero, kiam bunte pre- 

zentiĝis Marakatuo Karoa Aso 

„ kiu 'ĝajnis la oratoran konkurson 

La novaj vikingoj 

Eksterodinara evento estis por ni, brazilanoj, la 87a 

Universala Kongreso de Esperanto. Multaj el ni, la unuan fojon, 
parolis kun eksterlandaj esperantistoj kaj povis konvinkiĝi 
definitive pri la praktikeco de Esperanto. La multnombraj 
kunsidoj pri la plej diversaj temoj, de la plej diversaj fakaj 
grupoj estis por ni bongustaj lingvaj frandaĵoj. La artaj vesperoj 
ravis nin. 

Nu, ankaŭ en 1981 ni havis tiun unikan ŝancon ĝui tian 
intemacian etoson. Do, ni devis atendi 21 jarojn por nova 
versio de la pleja e-grandiozaĵo. Ĉu ni pacience atendos pliajn 
21 jarojn por gastigi UK-on en nia lando? Tute ne. Mallongigi 
la intertempon inter la ĉi-jara kaj venonta UK en nia lando 
devas esti ĉefcelo por ni ĉiuj. Ĝuste pro tio, la esperantistoj 
en Braziljo kunsidis kaj decidis inviti la Universalan Kongreson 
por la jaro 2012, kiam ni festos la 50jariĝon de Esperanto- 
Asocio de Braziljo. Oficiale, la invito ankoraŭ ne iris en la 
manojn de Nikola Rasic, la UEA-komisiito pri kongresoj, tamen 
eksteroficiale la mondo sciu, ke Braziljo, la brazila ĉefurbo, 
estas kandidato, 

Kaj Brazilo ne akceptos rifuzon. Por garantii, ke UEA 
akceptos nian inviton, ni invados la centran oficejon de UEA 
en Roterdamo per ĉiam kreskanta nombro da aliĝintaj 

  

individuaj membroj. Ni invados Gotemburgon en la venonta 
jaro. Ni invados Pekinon en 2004. Litovion, en 2005. Ni 
invados Eŭropon, ni invados la mondon. Ni ekportos la 
brazilan kulturon per Esperanto, ni eldonos esperanto- 
verkojn per ĉiam pli profesiaj eldonoj. Ni kantigos la mondon 
per la voĉoj de Flavio Fonseca, Merlin, Tarcisio Lima, Julio 
Calegari, Roger kaj multaj aliaj. Ni surscenigos la gejunulojn 
el Pato Branco. Ni venigos turistojn en Brazilon per la agado 
de profesiuloj. Ni fariĝos agemaj membroj de IKEF kaj 
kreskigos la membraron de la Katamantoj. Ni evoluigos la 
ILEI-agadon, Ni prezentos nian viglan movadon sur la paĝoj 
de Brazila Esperantisto al la tutmonda esperantistaro. Ni 
reinventos nian movadon per tute nova agadmaniero kaj vigla 
entreprenemo. 

Jes, ja, ni ne akceptos rifuzon, ĉar ni, brazilaj 
esperantistoj, estas la novaj vikingoj. La vikingoj de la novaj 
tempoj. La tuta mondo aŭdos nian krion. Tamen oni ne timos 
nin, ĉar nia krio estos porpaca, por neŭtrala lingva funda- 
mento, ĉar ni estas tute alispecaj vikingoj: ni estas la vikingoj 

de la amo, de la frateco, de la justeco. Ni estas la vikingoj de 
la internacia lingvo Esperanto. 

La esperantisto el Braziljo  



Amikiĝo kaj promenado 
Certe la plej ŝatata ero de la 

kongreso ne estas kongresero, 

sed ia intertempumado ekster 

la oficialaj aranĝoj (por ne 

malmultegaj tiu eksterkon- 

gresado temas eĉ pri la absoluta 

prefero). Jen babilado ĉe tablo, 
jen hazarda renkontiĝo inter 
kunsido de faka asocio kaj 

prelego, kiu daŭras la tutan 

ceteran tempon de la tago, 
forfuĝo al plaĝo, 
tutmatena vizito 

al libroservo, 

amindumado, 

finfina persona 

kontakto kun 

delonga kores- Brazilaj 

   

          

similaĵoj. 

Jen ĉi ĉio estas kio plej bunte 

kolorigas niajn kongresojn, kaj 

kompreneble ne mankis tia 

bunteco de maloficialaĵoj en 

Fortalezo. Cetere, klopodu imagi 

universalan kongreson sen tiaj 
homecaj frandaĵoj. 

Kiam plia en Brazilo? 

Kiam okazos plia UK en 

Brazilo, ĉiuj ĥore pretas 

demandi. Nu, ne mal- 

esperiĝu, vi kiu ne havas 

sufiĉe viglan financan 
situacion por alfronti 

la kurzon kaj vojaĝi 

eksterlanden. 

Braziljo kandi- 

datiĝas por la ja- 

apartan teskton pri tio). 

Certe tiam ni povos remaĉi la 

finajn vortoj de Zamenhof en la 

malferma parolado de la unua 

kongreso: “Baldaŭ komenciĝos 
la laboroj de nia kongreso, 

dediĉita al vera fratiĝo de la 

homaro. En tiu ĉi solena momen- 

to nia koro estas plena de io 

nedifinebla kaj mistera kaj mi 

sentas la deziron faciligi la koron 

per ia preĝo, turni min al iu plej 

alta forto kaj alvoki ĝian helpon 
kaj benon. Sed tiel same kiel mi 

en la nuna momento ne estas ia 

naciano, sed simpla homo, kaj 

tial same mi ankaŭ sentas, ke en 

tiu ĉi momento mi ne apartenas 

al ia nacia aŭ partia religio, sed 

  

gelegantoj 
konis Piron 

pondanto, kaj 

  

La Kongresanoj Parolas 

ro 2012 (vidu mi estas nur homo”. zZ 

La personaj impresoj de la kongresintoj mem estas la plej bona mezurilo, ĉu iu kongreso plaĉis al ne. Jen do 

la impresoj kolektitaj de Emerson Dias en Fortaleza, de kelkaj samideanoj tie partoprenintaj la UK de l' Omaro. 

Akiko Hirata, Tokio, Japanio 
Ĉi tiu kongreso estas ne la unua por mi, kaj mi ĝuas la junularan 

programon. Mi estas tre feliĉa esti ĉi tie en Brazilo kaj mi interkonatiĝas 

kun multaj brazilaj junaj esperantistoj. La arta vespero estis tre ĝojiga 

por mi, ĉar mi tre ŝatas la ritmon de brazila muziko. Mi nur partoprenis 

la junularan parton de la kongreso, do mi povas diri ion nur pri tiu parto, 

kiu estis tre bona por mi. Pri la komencantoj en Brazilo mi diras, ke ili 

estas tre diligentaj kaj klopodas paroli en esperanto. Mi surpriziĝis pri la 

kvanto de la brazilaj esperantistoj. Mi esperantistiĝis antaŭ kvin jaroj 

kaj mi pensas, ke mi povos utiligi esperanton en mia profesia vivo. Mi 

studas komercan administradon. 

Joel Brozovsky, Berkeley, Usono 
Ĉi tiu kongreso estas mia dua. Mi partoprenis en Zagrebo pasintjare. 

Ĝenerale plaĉis al mi la kongreso. Ankaŭ la lando Brazilo. Kelkaj el la 

fakkunsidoj estis bonaj kaj kelkaj normalaj, depende de la temo. Pa- 

sintjare mi pripensis partopreni la oratoran konkurson, kaj efektive tiam 

la prezidanto de la komisiono petis aŭ instigis min partopreni, do tion mi 

decidis. Aparte plaĉis al mi la nacia vespero, vidi la kulturon de ĉi tiu re- 

giono kaj la miksaĵon de kulturoj. Ankaŭ la koncerto kaj la teatraĵo estis bonaj. 

Jan Bemelmans, Nijmegen, Nederlando (blindulo) 

Mi unuafoje partoprenis en brazila esperanto renkontiĝo, la 

Universala Kongreso. Mi devas diri ke ĝenerale ĉio iris, laŭ mia sperto, 

glate, kaj mi havis ĝenerale dirinte bonajn impresojn pri Brazilo. Mi povas 

tion des pli diri ĉar mi partoprenis ankaŭ la oficialan antaŭkongreson. 

Pro tio mi estis dum kvar tagoj en Rio de Ĵanejro, kaj dum tri tagoj en 

Salvador', kie mi eĉ iomete pli bone ekkonis la landon. Mi partoprenis 

ĉiujn okazintaĵojn kiuj okazis vespere en la salono Zamenhof kaj mi 
povas diri ke, ekzemple, la nacian vesperon mi aŭskultis kun granda 

plezuro. Estis tie diversaj muzikoj el la plej diversaj eraoj en la historio 

de Brazilo. En Eŭropo oni relative malmulte aŭdas pri Brazilo, tamen se 

oni rigardas en la jarlibro de Universala Esperanto-Asocio, oni vidas ke 
la brazila esperanto-movado estas tre forta, kaj oni vidas tion ankaŭ en 

alia kampo, nome de la eldonado de libroj kaj de kompaktdiskoj, kaj, en 

la pasinteco, de kasedoj kaj sondiskoj. Ĉar inter ili estas, laŭ proporcio, 

sufiĉe multaj el Brazilo. 

Neil Blonstein, Novjorko, Usono 
Mi estas aktiva esperantisto preskaŭ tridek unu jarojn, komence 

en Novjorko, poste en Israelo kaj denove en Novjorko. Mi ege ŝatis 

tiun ĉi kongreson, sed ĉiam mi preferas malgrandajn kongresojn, kaj la 

kongreso de Pato Branco estis inter la plej elstaraj, kiujn mi povas 

imagi. La kongreso estis bone organizita, la manĝaĵo estis eble iomete 

multekosta. Nombre eble vi estas speciale forta movado. 

Igor Rapp, Huelva, Hispanio 
Mi ŝatis la kongreson, kaj kompreneble la artajn vesperojn. Mi 

ŝategas la brazilan muzikon. Mi havas ekzempleron de la revuo “Brazila 

Esperantisto”, kaj mi pensas, ke ĝi estas interesa kaj bone farita. Mi 

abonas nuntempe nur la revuon “Kontakto”. Mi povas diri, ke la movado 

en mia lando nuntempe estas iom pasiva. Kaj por la komencantoj en 
Brazilo mi nur diras : Daŭrigu! 

Husako Harada, Okayama, Japanio 
Mi unuan fojon vizitis vian landon, Brazilo, kaj mi tre ŝatis vian 

belegan urbon, Fortalezo kaj la amindajn samideanojn. Mi tre ŝatis la 

kongreson, kaj mi partoprenis la artajn vesperojn, kaj mi rigardis la 

belegan dancon de Brazilo, kiu kortuŝis min. 

VOJAĜANTE FAMILIE 
Kelkaj esperantistoj havas la ĝojon povi vojaĝi kune kun siaj 

gefamilianoj. Kaj eĉ paroli kun ili esperante! Ĉi tie estas ekzemplo, familio. 

Loose, el Germanio, kies kvar membroj (Wolfgang, Gisela, Brita k. 

Oliver) ĉeestis la kongreson. 

Wolfgang Loose, Dortmund, Germanio 
Ĉi tiu estas mia deka UK, sed estas mia unua fojo en Brazilo, kaj 

mi tre ŝatas ĉi tiun belan, grandan landon. La kongreso tre plaĉis al mi. 

La sola manko, eble, estas la granda distanco inter la kongresejo kaj la 

hoteloj. La etoso ĉi tie estas vere bela, mi renkontis multajn malnovajn 
geamikojn, kaj ankaŭ ekhavis novajn geamikojn.   
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rutbala apoteozo 
df). 

Braz ziljo 

   



  

Fiot'o =y89:s:e o 

En eksterlando, oni ĉefe konas Brazilon laŭ la sambo, la karnavalo kaj la futbalo. Kompreneble, Brazilo 
estas multe pli granda ol tiu ŝablona triopo. Por ekzemplo, ekzistas malmultaj landoj en la mondo kun 
sufiĉa teknologio por konstruado de mezgrandaj aviadiloj. Unu el ili estas Brazilo. Kaj estas nur unu 
lando en la tuta mondo, kiu kvinfoje gajnis la mondan futbalan pokalon: Brazilo. Tion oni apoteoze festis 
en Braziljo, kiam la brazila selektitaro venis el Japanio, kun la pokalo en la manoj. 
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Marcelo Silva dos Santos, el Guarani D'Oeste 

— SP, estis la nura konkurinto de la beletra 

konkurso organizita de BE. Li gajnis libron kiel 

specialan premion pro lia partopreno. Laŭ takso 

de la ekzamena komisiono, la konkursaĵo ne atingis 

la deziritan nivelon. Pro la partopreno, BEL 

dankas kaj gratulas la samideanon Marcelo Silva. 

  

Pri la venontaj brazilaj kongresoj BEL jam estis 

konsultitaj de la koncerna organizantoj de Belo 

Horizonte kaj Maceió - 2003 kaj 2004 respek- 

tive, kiuj jam laboras cele al efektivigo de belaj 

kongresoj. 

  

BEL-estraro disponigis al BEJO spacon en sia 

sidejo por ke la organizaĵo de la brazila esperantista 

junularo havu konstantan oficejon kaj disvolvu sian 

laboron laŭ pli adekvataj kondiĉoj. 

  

La tradicia perkoresponda kurso de BEL, es- 

tas sub nova gvidado kaj tute dinamike renovigita. 

Novaj prezoj estis fiksitaj. Ĝi estas je la dispono de 

ĉiuj interesatoj.. Bonvolu ĉiamaniere diskonigi ĉi 

tiun novaĵon. 

  

   
” Ai 

vegeleranaj 

receploj? 
Jen, mia kara, plej 

bona vojo por 
via kaj mia 

sano! 

   

    

Disvastiga Esperanto-Grupo de Minas Gerais 

(DEG-MG) vokas la ĝeneralan atenton pri sia 

ĝusta kaj aktuala elektronika adreso, nome 

degmg(Cbol.com.br. 

  

Ĉiun jarfinon BEL disdonas aliĝ-bultenojn 

cele (re)aliĝon al BEL, al UEA, al BEJO kaj revu- 

abonoj por la sekvanta jaro. Sed la nunaj disdo- 

nataj aliĝiloj ne havas la ordinaran liston de la 

aboneblaj revuoj perataj de BEL. Ni atendas de la 

revu-eldonistoj informojn pri la prezoj validaj 

dum la 2003-a jaro. Baldaŭ BEL disdonos tiujn 

informojn. 

  

Ĉiuj ŝatas disvastigi nur bonajn novaĵojn. 

Tamen ne ĉiam la situacio permesas tiajn 

plezurigajn kondutojn. Pro financaj kialoj BEL 

maldikigos sian oficialan organon. Ek de la 

unua trimestro la venonta jaro, BE estos 24-paĝa. 

Tamen se la financa situacio de BEL reakiros la 

antaŭan bonfarton, evidente la estraro restudos 

la aferon. 

Aliflanke, ekde la venonta jaro, Brazila 
Esperantisto havos novan redaktoron, nome Carlos 

Maria, la aktuala vic-prezidanto de BEL. 

Kiel kuiri sen viando 
Clara de Hess 

Ne nur por vegetaranoj 
Ĉi libro celas speciale la vegetaranojn, sed la normalan 

dommastrinon, kiu intresiĝas ne sole pri praktikaj kaj ekonomiaj 

aferoj, sed ankaŭ pro konservado de la familia sano. 

Aĉetebla ankaŭ ĉe UEA kaj la plej bonaj 
libroservoj tra la mondo 

   



ÉS ss Ni atendas vian leteron, kun komentarioj! 

À N 0 
Alessandro Frutuoso Soares, 

31 jara fraulo, muzikisto, deziras 

korespondi kun virinoj (20 ĝis 35 
jaraj) pri muziko, libroj kaj filmoj. 
Retadreso: 

alessandrofs(dpop.com.br 

Ĉu vi serĉas korespondamikon? 
Sendu al Koresponda Servo 
Mondskalajenajn delatojn: nomo, 
adreso, sekso, aĝo, profesio, 
geedza stato, kiom da 

  

korespondantoj dezirataj, en kiuj FR-55000 Longeville-en-Barrais " 
landoj kaj pri kiu jtemoj. Francio É 
Kunsendu du internaciajn ; 
respondkuponojn, aŭ, se ili ne Atentu pri la nova adreso de i 
estas aĉeteblaj en via lando, TEK - TAGUATINGA ESPERANTO-KLUBO ! 
neuzitan poŝtmarkon. KSM Qd. G-12, $/112 a 
transdonos viajn informojn al aliaj Ed. Paranoá Center E 
korespondemuloj, kiuj konformas Taguatinga (Centro) x 
viaj deziroj. Vi ricevos rektan Brasília - DF p 
respondon. KSM estas servo de BR-72010-120. É 
UEA. Prezidanto: Carlos Maria (S-ro), 7 
Ao Servo Modskala Numer-telefono 358-3632;tek- = 
B.P. esperanto (Qterra.com.br E 

Brazila Esperantisto pli kaj pli internaciiĝas por plenigi 
grandan spacon en Esperantio. 
Sed, unue, ĝi nepre okupu etan lokon en via koro. 
Permesu, ke ambaŭ aferoj okazu. 

Kun multaj koloraj paĝoj kaj interesa legmaterialo, 
nia revuo atendas vian valoran abonon. 
e Pagebla pere de depono en nian UEA-konton “ beli-r” aŭ pere de Karto VISA. 
e Se ui elektas bagi pere de Karto VISA, bonvolu informi al ni la numeron de la karto, 
la validecon kaj la tri lastajn ciferojn de la dorsflanko de la karto. 
e Poŝla adreso de BEL - C. P. 03625 poŝtakodo 70084-970 Brasilia - Brazilo 
e bel(desperanto.org.br 

e Depono en unu el la du jenajn kontojn: 4. MeesPierson, Postbus 749,3000 AS Rotterdam, 

Konto 25.52.89.804; 2. ABN-Amro Bank, Postbus 949,3000-DD Rotterdam, 
Konto 42.60.51.599. Pro banka depreno aldonu 6,81 EUR. Poste, informu UEA-n pri la 
depono haj petu al UEA la koncernan ĝiron al nian konton “beli-r”. 

   
  
   

   
Brazila Esperantisto 
Nacia kaj Internacia Kulturo 

OOO eos AM REGON 

- Via nomo: 

  

Abontarifo Kategorio 1: Latinameriko, Afriko, Ĉinio, 
Bharato, Orienta Eŭropo - US$ 10,00 
Kategorio 2: Usono, Kanado, Japanio, Tajuano, Koreio, 
Aŭstralio, Okcidenta Eŭropo. - US$ 15,00 

  

  

   Viro O Virino |   

Adreso: 
  

  

$ 
4 

  

  

  

  

Elektronika adreso: 

   



  

   

    

Teksto de Gacy Simas Desegnoj de Elison Traduko de Josias Ferreira Barbosa 

  

La patrino diras: “La nokto 
ekzistas por ke ni ripozu, ne 

timu, karulineto.” 

  

   

  

Kiam mallumiĝas, Ana 
brakumas la patrinon kaj ERAS KOK | 

Ana timis la nokton. e ; 
ŝi ne volas dormi. 
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kompreni. 
Ŝi ŝatas 

dormi dum la 
tago, sed nokte 

BP” la dormemo 
” forestas. 

   
    

   

    

Ana ekvidas la lumon 
kaj trankviliĝas. 

  

Panjo alportas kandelon kaj    preĝas kun Ana.    
Panjo diras: “La lumo lumigos viajn 

vojojn dum la nokto, amatin'.” = À y 
Ana ne plu timas la mallumon. Ana dormas la tutan nokton. 

Ni serĉas komiksistojn E rilatanta humuron kaj komiksojn (bildstriojn) en Esperanto. , 
Se vi estas interesata, lu skribi al la jena retadreso: o 

 



NE -asp = usrob=osj n.a movado 

Belo Horizonte 

Enkalkulita inter la cent plej bonaj urboj 
de la tuta mondo, Belo Horizonte viciĝas en 

la 45a loko, precipe pro ĝia vivkvalito. Urbo 

de eventoj multfakaj kaj artaj, kiel la 
Internacia Teatra Festivalo, ĝi estas la unua 

planita urbo de Brazilo. Situanta en la centro 

de la sudorienta regiono de Brazilo, ĝi havas 

kaj moderan kaj agrablan klimaton dum 
preskaŭ la tuta jaro. La minasa ĉefurbo 
elstaras kaj pro ĝiaj naturaj belaĵoj kaj pro la 

beleco de ĝia arkitekturo kaj pro ĝia forta 

komercagado kaj pro ĝiaj servo-disponebloj 
kaj ankoraŭfoje pri ĝiaj riĉa kultura- kaj 

  

vado 
La esperanta movado en Belo Horizonte iom 

post iom kreskas senĉese. Du gravaj lokaj grupoj 
vigle instigas tiun kreskadon. Unu el ili estas DEG 

„= Disvastiga Esperanto-Grupo de Minas Gerais, kun 
siaj 15-jaroj da aktiveco. La alia estas SEM - Societo 
Esperantista de Minas Gerais, fondita en la 40aj 
jaroj, kiu antaŭnelonge kunfandiĝis kun alia 
malnova grupo, Instituto Esperanto de Educação. 
Tiuj ĉi grupoj estas bone strukturitaj kaj posedas 
riĉenhavajn kaj gravegajn bibliotekojn. Ankaŭ 

                        

    

    

    artproduktadoj. 
Vizitinda dimanĉe matene en la 

urbocentro estas la plej granda surstrata 
foiro el la tuta Latina Ameriko, kie aĉeteblas 

mirindaj memoraĵoj kaj artaĵoj; sabate 
posttagmeze en la Foiro Tom Jobin oni ĝuas 
gastronoman festivalon. Veraj vizitindaĵoj 
estas ĝiaj muzeoj kaj preĝejoj. Nokte, 
svarmas bonegaj restoracioj kaj tre famaj 
drinkejoj. De Belo Horizonte oni facile 
atingas la historiajn urbojn de Minas Gerais, 
kun ĝiaj multaj riĉaĵoj. 

ekzistas en Belo Horizonte e-fakoj en Neregistaraj 
Organizoj, kelkaj ne-neŭtralaj, kiuj aktive helpas 

la lokan movadon pere de disvastigado kaj 
instruado. SEM ludas la rolon reprezenti Minas 
Gerais en la Federacia Konsilantaro de Brazila 
Esperanto-Ligo. Ĉiun lastan sabaton okazas 
Radikala Rondo, amuza renkontiĝo en restoracio, 
de multaj ĝuataj. Ĉiuj esperantistoj el Belo Hori- 
zonte bonvenigas vin al la venontjara Brazila 
Kongreso de Esperanto. 
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La Generalo Alberto Cardoso estis la honora prezidanto de la dua brazila UK. Liaj impresoj pri Esperanto 

kaj pri lingvaj problemoj estas frukto de intervjuo reĝisorita de Emerson Werneck. 

BE Kiam kaj kiel vi informiĝis 

pri Esperanto? 
GAC Mi jam de longe aŭdis 

pri Esperanto, kaj en la du lastaj 
semajnoj mi havis pli fortan 

kontakton kun la prezidanto de 

la Brazila Esperanto-Ligo, sed mi 
ne povas paroli esperante. Mi 
legis mian paroladon en Espe- 

ranto, ĉar oni tradukis ĝin kaj 

instruis min pri la maniero legi 
kaj prononci. Do mi sciis kion mi 

diris, sed mi ne parolas la 

lingvon. Tamen, mia edzino kaj 

mi nun faros intensivan kurson 

en Braziljo, kaj baldaŭ povos 
dialogi esperante. 

BE Ĉu vi kredas ke Esperanto 
povas esti plia helpo en la 
defendado de la suvereneco de 

la landoj, kiel ilo de prezervado 

de la landaj kulturoj? 

GAC Ĝi eĉ povas esti tiu ilo, 

sed la plej grava rolo de 

Esperanto, laŭ mia opinio, estas 

en la disvastigado de la soli- 

dareco kaj de la amo al 
la homaro, pro la fakto, 

ke ĉiuj havas en si la 

saman dignon. Ekde 

kiam ni havos unu solan 

internacian lingvon, ĉi 

tiu transdonado de la 

solidareco estos pli 

facila. 

BE Kiel statas la 

pozicio de Brazilo en la 

defendado de sia lingvo, 

ekzemple, kontraŭ la 

influado de la angla? 

GAC Ĉiuj landoj de- 

vas vere zorgi pri siaj lingvoj, 
ĉar la lingvo estas hereda 
propraĵo de la lando kaj de la 
popolo. Sed ĉi tio ne malper- 
mesas, ke neŭtrala lingvo kiel 
Esperanto, kiu intencas fariĝi 

internacia lingvo, estu instruata 
al la gejunuloj de ĉiuj landoj 
por faciligi la interŝanĝon de 
solidareco. 

BE Do, kiel vi opinias pri la 

instruado de Esperanto en 

oficialaj lernejoj de Brazilo? 

GAC Mi trovus ĝin bona, sed 

verdire mi pensas, ke ni estas 

vere malproksime de tiu tago. 
Estas tendenco de la popoloj 

esti pragmatistaj, celtrafemaj. 

Kaj mi dirus, ke en Brazilo, 

antaŭ ol Esperanto, la hispana 

devus esti multe pli disvastigata 

ĉar niaj najbaroj ĝin parolas. 
Kaj poste, jes, sed ne en oficiala 

studobjektaro. 

BE Kiel spiritisto, ĉu vi vidas 

  

spiritan dimension en la 

esperanta movado? 

GAC Jes, ĉar ĝi apartenas al 

la pura amo, al la solidareco, al 

la bonfarema, neprofitema amo. 

Jes, sed ĝi ne estas spiritisma 

propraĵo, ĉar ĝi apartenas al la 
tuta homaro. 

BE Kion vi pensas pri la 

projekto instrui Esperanton al la 
indiĝenaj popoloj? 

GAC Mi pensas, ke la 

indiĝenaj popoloj havas siajn 

proprajn lingvojn kaj kulturojn, 
kaj antaŭ ol ili lerni Esperanton, 
ili devas lerni bonege la lingvon 

de la landoj en kiuj ili estas, ĉar 

ili apartenas al tiuj landoj, tio 

estas, ili ne havas propran lan- 
don. Estas brazilaj indiĝenoj, 
venezuelaj indiĝenoj ktp. Sed, se 

la celo estas la interkompreniĝo 
inter ili mi ne vidas problemon. 

Sed oni devas emfazi la ins- 

truadon de la lingvo de la lando 

en kiu ili loĝas. $ 

    o Emerson Werneck intervjuas la generalon



BEL-centjariĝo 1907-2007 
  

Ni kune faru la kukon! 

Post nur kelkaj jaroj Brazila Esperanto-Ligo centjariĝos. 
Kian festkukon ni kune faros por ĝi? 

Kiel helpo por via decido, kian omaĝon ĝi meritas de ni ĉiuj, jen el kio konsistas 
via landa organizaĵo. 

Libroservo 
Unu el la plej 
grandaj en 
Esperantujo 

Homfortoj 
Skipo el 12 
kunlaborantoj 
en la Centra- 
oficejo, inter 
estraranoj kaj 
volontuloj 

Kurso 
Ellaborita de 
Geraldo 
Mattos, BEL- 
perkoresponda 
kurso estas 
bona rimedo 
por popularigi 
Esperanton 

Moderna 
Ekipaĵo 
10 modernaj 
komputiloj kaj 
aliaj oficejaj 
ilaroj estas je 
la dispono de 
la laborantoj 
en la sidejo 

    

Biblioteko 
Carlos 
Domingues 
Nun organizata laŭ la 
bibliotekonomiaj normoj, 
ĝi baldaŭ estos 
remalfermita 

Sidejo 
Granda sidejo, kun ok 
ĉambroj, estas bazo por 
plivastigo de BEL-agado 

Brazila Esperantisto 
La oficiala organo de BEL 
ekde ĝia fondiĝo, la revuo 
Brazila Esperantisto nun 
enviciĝas inter la plej 
bonaj el la esperanto- 
gazetaro. 

La fundamento 
La plej grava BEL- 
fundamento, tamen, ne 
estas en la centra-oficejo, 
sed disigita tra la tuta 
Brazilo. Temas pri la 
ŝtataj kaj lokaj asocioj, la 
individuaj membroj, 
finfine, la brazila 
esperantistaro, kiu estas 
la granda espero por nia 
estonteco. 

Nu, jam venas la horo pli aktive partopreni la destinon de Brazila Esperanto-Ligo. 
La unua paŝo estas la (re)aliĝo por 2003. Utiligi la ĉi-kunan 

aliĝilon kaj se estos necese peti pliajn. 
BEL-bezonas vin nun por atingi sian centjariĝon kiel 

adoleskanto preta konkeri la mondon. 

Brazila ai Ĥĥ 
Caixa Postal 03625 
70084-970 Brasilia - DF 0 af 
belQdesperanto.org.br UN
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avano fa- varia programo     
  

riĝos de- „KONGRES, kun prelegoj, 

nove Ĉe- Ae % kunsidoj pri la 

furbo de Esperanto s á Ŝ amerika agado, 

okaze de la 6a Tuta- « 9 rondaj tabloj, 
merika Kongreso, 5 | 3 kulturaj vespe- 

kiu sesios en Kubo =. 1 ĵ : roj, ekskursoj 

de la 2la ĝisla 27a 9 O kaj aliaj interesaj 

de marto 2004. programeroj.     
Pluraj aspektoj 

pravigas la elekton 
de Kubo kiel gastiganto de la 6a 
TAKE, inter ili la prestiĝo de 

Kuba Esperanto-Asocio kaj la 

sperto akirita dum 23-jara 
ekzisto, dum kiu ĝi sukcesis 

okazigi diverstipajn interna- 

ciajn aranĝojn, kies kulmino 

estis la 75a Universala Kongreso 

en 1990. Krome, la jaro 2004 

markas la centjariĝon de 

Esperanto en la insulo. 

Por tiu speciala okazo Kuba 

Esperanto-Asocio sin preparas 

kaj pretas akcepti kongresanojn 
el nia kontinento kaj ankaŭ el 
aliaj mondopartoj, kiuj certe 

estos tre bonvenaj kaj kontri- 
buos, post la kongreso en Forta- 

lezo, al la plifortigo de la E-agado 

en Ameriko. 

Sub la temo Kia Esperanto- 

movado por Ameriko?, la kon- 

gresanoj ĝuos tutan semajnon de 

  

“rano 209% La Loka Pre- 

parkomitato de la 

6a TAKE invitas vin veni al Kubo 

kaj esperantumi en la kariba in- 

sulo, kie Esperanto estas solida 

kaj matura kaj kompreneble 

oni organizos antaú- kaj 
postkongresojn por ebligi al ĉiuj 

partoprenontoj pli longan 

restadon en la lando kun la 

ĉiama gastamo de la kuba 

esperantistaro. 

Kiel TAKE-premiero, la 

kubanoj organizos la Unuan 

Tutamerikan Infanan Kon- 

greseton, kio ebligos al la certe 

multaj infanoj en la regiono 

konatiĝi kaj kunrestadi, dum 

la pliaĝaj klopodas trovi rime- 

dojn por ampleksigi la agadon. 

Tiu ĉi kongreso estas parto de 
pli granda plano de KEA por 
plifortigi la komunan laboron en 
la kontinento kaj la rilatojn inter 

la amerikaj Landaj Asocioj. 

En tiu kunteksto, KEA planas 

organizi la lan Tutamerikan 

Kulturan Festivalon (Santiago 

de Cuba, 2005), kaj la 2an 

Iberamerikan Konferenco 

“Esperanto 06” — la unua ankaŭ 

okazis en la kuba ĉefurbo en 

1988 -, ĉifoje kun emfazo en la 
temoj esperantologio kaj 
interlingvistiko. 

Ĉu la problemoj kiujn 

alfrontas la Landaj Asocioj en 

Ameriko estas la samaj kiel en 
Eŭropo? Ĉu la esperantistoj es- 

tas la samaj? Ĉu ili alvenas al nia 

movado pro la samaj interesoj? 

Kiel plialtigi la membraron? 

Kiamaniere helpi la movadon 

en la landoj kun burĝonaj 
asocioj? Kion alportas la kulturoj 

de niaj landoj al nia komuna 

trezorujo? 

Jen kelkaj el la demandoj, 

kiuj provos trovi respondojn 

dum la Kongreso, pere de 

prelegoj, rondtablaj diskutoj, 

koridoraj aŭ ĉekafaj babiladoj 
ktp. 

Ni ĉiuj profitos el viaj ideoj kaj 
sugestoj! E 

 



  

Tiuj, kiuj jam aŭdis la 
kodiskon de Tarcisio 
Lima opinias, ke ĝi 

estas raviga, bela kaj 
profesie produktita. 
Enlistiĝu vi inter la 

opiniantoj. 

Tarcisio Lima 

OG» Verdastelaj Brazilaĵoj 
A Tarcisio Lima mi BEL 

$ 15, 00 

Simboloj: (8) Kodisko 

ak Titolo 9» Kantisto 

19 Produktoro $ Valoro en realo 

aĉetebla ĉe BEL   
  

Néia Lúcia 

or plenumi la Legan 
P deponadon*, Biblioteko 

Carlos Domingues kontak- 
tis la Nacian Bibliotekon por scii 

kiujn verkojn eldonitajn de 
Brazila Esperanto-Ligo ĝi havas. 
Venis la informo, ke nur tri ti- 

toloj estis tie kaj tio signifas ke la 
tuta laboro estas ankoraŭ farota. 

Post tio BEL jam sendis 
preskaŭ kompletan kolekton de 
Brazila Esperantisto (1906- 
2002), kaj 35 verkojn eldonitajn 
ek de la fruaj tempoj de nia or- 
ganizo. Kompreneble, multajn 
antikvajn titolojn ni ne plu 
havas. 

Pli ol la deviga aspekto de la 
temo ni devas atenti pri la ebleco 
disvastigi Esperanton. La Nacia 
Biblioteko estas grava kultura 

organizaĵo funkcianta kiel pre- 

zervejo kaj disvastigejo de la 
intelekta produktado en Brazilo. 
Ĝiaj katalogoj, kun informoj 
postaj al la jaro 1982, estas rete 
atingeblaj. Sekve, ĝi estas unu el 
la plej taŭgaj vitrinoj por la es- 
perantaj kulturo kaj historio 
ekde Brazilo. Sed, por uzi tiun 
senpagan, fidindan kaj moder- 

nan disvastigeblecon la eldo- 
nistoj aŭ la aŭtoroj de esperantaj 
verkoj devas plenumi la “leĝan 
deponadon”. 

Biblioteko. 

La eldonproduktado en 
Brazilo ek de la unuaj tempoj de 
Esperanto estas abunda sed 

kiam ni kontrolas en la interreta 
katalogo de la Nacia Biblioteko 
sub la serĉvorto Esperanto la 
rezulto estas nur 54 titoloj. 

Por scii plidetale pri tiu temo, 
vizitu la paĝon de la Nacia Bi- 
blioteko ĉe http://www.bn.br/ kaj 

klaku sur Deposito Legal. Tie vi 
scios, interalie, kion sendi kaj 

kion ne sendi al ili. Se vi ankoraŭ 
ne estas ligita al la tutmonda re- 
to sin turnu al BEL, kiu sendos 
la informojn al vi. 

Por vidi la referencojn de la 

esperantaj verkoj en la katalogo 
de la Nacia Biblioteko klaku sur 
catálogos on-line kaj tie vi povas 
serĉi laŭ diversaj eblecoj, por- 
tugallingve. 

Ni revas pri komuna agado 
por sendo de ĉiuj verkoj pro- 
duktitaj en Brazilo al la Nacia 
Biblioteko. La unua paŝo estas 
plenumi la “leĝan deponadon” 
rilate al la aktualaj verkoj kaj 
ankaŭ pri tiuj eldonitaj en la 
fruaj tempoj. La eldonistoj, ĉu 
entreprenoj ĉu individuoj, 
memoru ke tiu agado havas ne 
nur la aspekton pri la plenu- 
mado da la leĝo, sed ankaŭ la 

propagandan aspekton. $ 

“Leĝa Deponado: Postulo pri sendo al la Nacia Biblioteko (kies sidejo estas en Rio 
de Janeiro) de minimume unu ekzemplero de ĉiu publikigaĵo produktita en la Brazila 

Teritorio. Dekreto N? 1.825, de 20 de decembro 1907.   
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Seminario 

Daŭra laboro 
En la urbo Catalĉo, sude de la ŝtato Goias, 

la esperantista paro Dimas kaj Gracas delonge 
flegas poresperantan laboron en la tieaj fakultatoj 

pri beletro (ili estas tri) - nuntempe kun elstara 

partopreno de Fabricio Possebon, lerta esperantisto, 
profesoro de la fakultato. Plej laste, en aŭgusto, 
oni okazigis tie seminarion kun la ĉeesto de 

Ana Rosdrio Koide Kamey, Francisco Mattos de 

Oliveira kaj Siloé Evangelista Fernandes. 
Nun oni denove eventumos per du fulmrapidaj 
kursoj ĵe la 30 de oktobro, en la kampuso de la 

Fakultato de Beletro de la Federacia 

Universitato de Goids. 

Markoj 

Sub esperanto- 
nomoj 
Antaŭ nelonge la brazila 
parfumindustrio O Boticário 

lanĉis en la merkato 
porviran parfumon nomatan 

Arbo, tutcerte prenante tiun nomon el 

Esperanto-vortaro. 

Ĝi aldoniĝas al aliaj varoj jam 
ekzistantaj en la brazila merkato, kiuj 

portas esperantan nomon aŭ kvazaŭan 

esperantan nomon: Kokino's (sanitara 
akvo), Kapo (refreŝigaĵo), Tial 

(suko), Tomato (tomata saŭco), 

Lupo (ŝtrumpoj), Mirinda 
(refreŝigaĵo) 

    

      

    

Informis Aloisio Sartorato 

; Merlin 

: Esperanta muziko 

"surstrate! 
. RokGrupo Merlin, kiu en. Fortalezo faris brilan 

' prezenton, ree suriris la scenejon je la 18an de 
- seplembro, merkredo, vespere, en la Placo Libereco 

(Praca Liberdade), 

Belo Horizonte. 

Kvazaŭ provludo por 

pliaj haj pliaj muzikaj 
spektakloj kadre de e- 
aranĝoj, la grupo 
kaptis la atenton de la 

ĉeestanta publiko. 

Informis Roberto 

Fausto. 

  

É Reago 

: Relegado de Babelo 
: Sub la titolo Relegado de Babelo, Tiny Machado, 

* prezidanto de Kultura Unio Brazilo-Usono, el Santos, 

. urbo de la ŝtato San-Paŭlo, aperigis artikolon je 11a 
" de Septembro, en la ĵurnalo A Tribuna, de tiu urbo. 
. La artikolo temis pri la unua datreveno de la atako de 
" la teroristoj al la ĝemelaj turoj en Novjorko, kaj la 
. aŭtoro kaptis la okazon por prezenti sian opinion, ke 
- Esperanto ne pacigis la mondon. Nu, multaj 
- esperantistoj reagis kaj la ĵurnalo aperigis la leteron de 
* Emílio Cid, Marcos Pimenta, João Aguilera, Elma do 

. Nascimento, Fabricio Valle kaj Claude Piron. 
- La fakto estas, ke Interreto treege helpas la agadon de 
- la esperantistaro reagi al noticoj kaj artikoloj. Ekzistas 

eĉ internacia dissendolisto Reago, kie la partoprenantoj 
- informiĝas pri Esperanto en la plej diversaj periodaĵoj 
“ tra la mondo. Kaj ili ofte reagas haj ordinare oni 
- publikigas iliajn reagleterojn.



Informado 

Contraponto arigas 

argumentojn 
Marcos Pimenta estas, el la antaŭ nelonge bakitaj 
esperantistoj, unu el la plej aktivaj. Kunordiganto de 
la laboro por la daŭra funkciado de la esperanto-budo 
en Sdo Jose dos Campos kaj ĉefmotoro de vigla agado 
en la reto, li lastatempe dediĉis sian energion kaj 

talenton por flegi la hejmopaĝon Contraponto 
(Kontraŭpunkto), kie li publikigas artikolojn haj 

raportojn aperintaj en la brazila gazetaro kaj elektitajn 
reagojn de la esperantistaro. Oni povas, do, multe lerni 
pri argumentado por Esperanto, reage al la kutimaj 
stultaĵoj kaj misinformoj, kiujn oni publikigas en 

Brazilo (kaj cetere, en la mondo!). La adreso de 

Contraponto estas http://pontoaponto.cjb.net 

Letero 

De Paŭlo al Sartorato 
Paŭlo Sergio Viana skribis al Aloisio Sartorato por 
informi pri la rezulto de la sendo de libroj al la 
biblioteko, en Lorena: 

“La afero bone prosperis. Kiel mi antaŭe anoncis, nia 
grupeto de geesperantistoj are vizitis la institucion, post ' 
interkonsento kun la respondeca sinjorino kaj 
transdonis la materialon, kune kun aliaj informfolioj. 
Ŝi tre simpatie kaj interesite akceptis nin, kaj ŝi eĉ 
proponis malfermi sekcion de Esperanto en la 
biblioteko, ĉar ni esprimis la intencon de tempo al 

tempo aldoni aliajn verkojn al la kolekto. Post 
kelkminuta babilado, ŝi invitis nin por interujuo en sia 
radioprogramo (loka stacio), en iu proksima sabato. 
Mi pensas, ke la sperto estis tre riĉa, kaj eble utilos al 
aliaj grupoj, en aliaj urboj. Mi ege gratulas vin pro 
tiu brila ideo. KKE sidas en bonaj manoj!” 
Nu, la Kampanjo “Esperanto en la Bibliotekoj de 

Brazilo” de Kultura Kooperativo de Esperantistoj jam 
sendis pakaĵon kun E-aj libroj al 13 malsamaj 

„bibliotekoj en pluraj urboj de Brazilo. Tio okazas danke E 
al la malavara sinteno de kelkaj samideanoj, kiuj 

donacas por tiu specifa kampanjo. Aliĝu ankaŭ al tiu 
grupo; donacu ion al la Fonduso “Esperanto en la 
Bibliotekoj” de Kultura Kooperativo de Esperantistoj 
(Av. 13 de Maio, 47 - sobreloja 208, Rio de Janeiro, 
RJ, CEP 20031-007). 
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* Literatura Premio 

: Neide Barros Rego 

: denove premiita 
„En junio nia samideanino Neide Barros Rego, sub la 
” pseŭdonimo Akvo Trankvila, per la verko MASKO 

- gajnis la unuan premion de la Literatura Konkurso 
: EKRA, branĉo Originala Poezio, subtenata de 

. Esperantista Kulturdomo D-ro 
: Ivan Kirĉev Razgrad, el 

. Bulgario, sub la aŭspicioj de 
- Kooperativo de Literatura Foiro. 
. La tripersona ĵurio konsistis el 
» Ljubomir Trifonchovski 
„ (ĉefredaktoro de Literatura 

- foiro), Georgi Mihalkov 
: (ĉefredaktoro de Bulgara 

- Esperantisto) kaj Dimitrina 
* Kateva (instruistino, filologo). 
- Se vi volas gratuli ŝin, ŝia 

" retadreso estas: 

- neidebarrosrego(Qurbi.com.br 

: Jen la teksto de ŝia poemo ĵus 
- premiita en Bulgario: 
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MASKO 
En la surfaco 
mi estas akvo trankvila. 
Mi ŝajnas kvieta, serena... 
Sed interne, en la profundo de mi mem, 
mi haŝas mian senton, mi haŝas mian mion. 

Mi ŝajnigas... ridetas... mensogas. 

En timiga maro, sur danĝeraj ondoj, 
sub tempestoj, uraganoj, 
mi estas barko perdita 
tra la frapoj de la ŝtormo. 

Mi ne sanktas. Mi diablas! 
Agonio kaj pasio, 
resopiro kaj deliro, 
mi estas fajrego. 
Mi ardas, sed ne pekas, 
kaŝtimeme sufokas emociojn. 

La bruston mi premas 
kaj ŝtopas la krion. 
Falinte surliten, 
mi kuŝas surventre, 
eksplodas per larmoj 
plorĝemas... plorĝemas 
ĝis dormo pro laco. 

Frumatene, dolorplene, 
mi ŝajnas frenezulin', 
volvite ĉirkaŭ mi mem 
en la hurboj de mia ĉirkaŭbrako.



Homaj Rajtoj 

“g
m Kiu pretas kunlabori? 

Leysester Miro, katolika esperantisto, kiu lastatempe 

vigle estras la BEL-laborgrupon por la disvastigo de 
Esperanto en la katolika medio, serĉas informojn pri 
homaj rajtoj lige al Esperanto. Kiu pretas kunlabori 

kun li, bonvolu kontakti lin per la reto ĉe 

sir leysester viiDyahoo.com 

Lingvo-Instruado 

Flávio Rebello persistas kaj 1 di 

avangardas 
Estas esperantistoj ĉiutemperaturaj. La varmetaj, la 
varmaj, la malvarmaj kaj la varmegaj. Flávio Rebello 
apartenas al kategorio de la ege varmaj. Ĝisosta 
idealisto, neniam rezignas je la klopodado konkretigi 
gradiozajn projektojn. Kiu memoras pri Samarkando, 
kiu ne prosperis pro tio, ke la ideo estis tre avangarda 

por niaj nuntempaj rimedoj? Poligloto, li lastatempe 
dediĉas sin al multe pli pragmatisma projekto, nome, 
la entreprenado pere de lingvo-lernejo nomata 
Lingva, en la urbocentro de San Paŭlo. Tie li 

instruas la anglan, la hispanan kaj Esperanton. Bona 
ekzemplo por ĉiuj iniciatemaj esperantistoj, Flavio 
Rebello maturiĝas kiel unu el la plej kompetentaj kaj 
kreivaj gvidantoj de nia eksterŝablona movado, kiu ja 
bezonas homojn tiajn. 

  

Amarilio deklamas Dokiton 
: Amarilion Hevian Carvalhon ĉiuj konas. Veterana 
- esperantisto, vendisto de T-ĉemizoj bananprezaj kaj 
2 partoprenanto en preskaŭ ĉiuj regionaj e-renkontiĝoj 
- en Brazilo, kie ajn ili okazas. Manoel Borges dos 

Santos, alia veterana esperantisto, konata ankaŭ sub 

- la pseŭdonimo Dokito, ofle verkas poemojn kaj 
: disvastigas ilin pere de diskutlistoj. Nu, lastatempe 
- Amarilio fariĝis la oficiala deklamisto de unu el la 
: poemaĵoj de Dokito, nome, Sonĝo. Plej laste ĝi estis 
- deklamita dum la nacia vespero en la Universala 
"Kongreso, en Fortalezo. Jen ĝi: 

Mi sonĝis, he la teron mi forlasis 
Kaj fluge iris al la blua sfero. 
Kiel belega estas la etero, 
La mondon de koloroj mi trapasis! 

Ĉe la majesta paradiza pordo, 
Ripete frapis mi kun emoci” 
Kaj Sankta Petro venis tuj al mi 
Por he mi kantu ion sen distordo. 

Kaj hvazaŭ murmurante ardan preĝon, 
Mi tuj respondis: “Ho! Jesu-amanto 
Sankla Petro, amiko de la reĝo! 
Ĉu vi parolas ankaŭ Esperanton?” 

Ĉar nur en tiu lingvo mi kapablas 
Paroli haj esprimi sonorecon. 
Se ankoraŭ ne, donu al mi permeson 

Instrui en ĉielo, se vi afablas! 

Ridetante pro la ardo de l' apelo, 
Li tuj respondis al mi: “Esperanto! 
Jen lingvo por parolo kaj por kanto 
Uzala haj amata en ĉielo!” 

Preskaŭ mi falis antaŭ la surprizo 
Kaj mi vekiĝis tuj jam sur la tero, 
Ĝuste kiam la himno de l' Espero 
Resonis en senfina paradizo!



  

Ĉiun trian dimanĉon de 
septembro de 5 jaroj, 
Taguatinga Esperanto- 
Klubo okazigas sian 
Esperantan Renkontiĝon 
de Taguatinga, ĉi jare la 

kvinan fojon, je la 15a de 
septembro. La evento celas: 

1- Havigi al la loka 
esperantistaro plian okazon 
kunfratiĝi kaj spertiĝi; 2- 

Konsciigi la 
komunumon pri 

la graveco de 
la internacia 
neŭtrala 

lingvo 
Esperanto; 3- Igi la komunumon lerni kaj disvastigi 
Esperanton. Nu, la temo de la 5“ ERT, Kial 

Esperanton, estis debute kaj kompetente prezentita de 

Paulo Nascentes, profesoro de Beletra Instituto de 
Universitato de Braziljo. Li estas unujariginta 
esperantisto kaj rapide progresas kaj en la lernado de 
lingvo kaj en la lernado de la argumentaro por 
Esperanto. Liaj gestudentoj en BIUnB devige 
devas legi la libron de Claude Piron, O Desafio das 

Linguas, kaj taksi kritike la argumentojn 
de nia konata korifeo. 
Krom la prelego, okazis scenigo de skeĉo 
fare de la infanoj de Infanlernejo Lazaro Ludoviko 
Zamenhof, kaj muzikprezentoj de Ensemblo 
Nova Erao kaj Flávio Fonseca. 
Bona renkontiĝo ĝi estis al la 105 ĉeestintoj. 

    
   

Belartaj konkursoj 

Brazilanoj premiitaj 
«La ĉi jara Belartaj Konkursoj de UEA premiis du 
brazilanojn: Sylla Chaves (Pluspecaj ecoj), en la 
genro Vidbendo kaj Paulo Sérgio Viana, en la genro 
Prozo, kiu delonge dediĉas sin al tradukado kaj nun 

montris sian talenton ankaŭ en la verkado. 
En la venonta numero de BE vi povos informiĝi pli 
funde pri ambaŭ talentuloj. 

LES sus, 
programo 

  

Reto Esperanta lanĉos je la 20a de novembro, en la 
aŭditorio de Interlegis — Leĝdona Komunumo 
Brazila, organo de la brazila senato, sian Nacian 

Programon de la Volontularo por la Lingva 
Diverseco. Temas pri kampanjo planita por vaste 
varbi volontulojn tra la tuta Brazilo por laboro sur tri 
kampoj: defendo de la lingvoj minoritataj, 
ekspansio de la portugala kiel fremda lingvo kaj 
disvastigo de Esperanto. 
La fakto estas, ke mankas laborprogramojn kiel tiu ĉi 
en la brazila Esperantujo. La sukceso de la laboro de 
Reto Esperanto estos tre utila por la progreso de nia 
movado. Ĝi meritas ĉies apogon, ĉefe sub la formo de 
engaĝiteco. 

  

. Jose Calixto kabeis post bona laboro kiel direktoro de 

informado de Esperanto-Asocio de San-Paŭlo, meze 
de la naŭdekaj jaroj. Nun li fenikse reaperis kaj lanĉis 
la kodiskon Jose Esperante, kies recenzo la legantoj de 

BE povos legi 
en iu venonta 
numero. 
Feliĉe oni ne 
nur kabeas, sed 

ankaŭ la 
malkabeado 
estas ja ofta 
fenomeno. 
Sukcesan 
laboron al José 

Ho | Calixto.   
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Brazila Esperanto-Ligo 

Calxa Postal 08626 
70084-970 Brasilia - DE 
belQesporanto.org.br 

Mendeblaj ankaŭ ĉe 

Universala Esperanto-Asocio 
kaj ĉe la p onaj libroservoj. 

tra la tuta mondo. 

    

* Cevalrajdado 
* Vizito al plaão 

* Curasko 
» Ekologiaj promenadoj en Esperanto 

porta flosado en Esperanto 
j eventoj por infanoj denaskaj   

j Cicero Soares 

  

Ronaldo Boscoli e Gilberto Menescal 
Kiel kutime ĉe ĉiuj 

gravaj muzikaj movadoj, 

diversaj faktoroj ebligis 

la naskiĝon de bosa- 
novo: kulturaj, sociaj, 

politikaj, artaj... 

Ekzistis duopo de la 

unuaj freŝaj tagoj de ĉi 

muzikstilo kiu perfekte 

spegulis ĉiujn tiujn 
faktorojn - Roberto 
Menescal kaj Ronaldo Bôscoli. 

Mezklasa juneco, gajo, influhavaj rilatoj kaj solida muzikkono kovis 

talenton kiu materiiĝis en markojn de la 60-jara bosanovo. Ĉefe 

Menescal, multfaceta instrumentisto, grave rolis kiel juna estro de 

gitarlernejo kiu disvastigis la unikan plaŭdadon dekstramanan sur la 
kordojn de la gitaro. Ĉi tio estas forta trajto de l' stilo de João Gilberto 
kaj de bosanovo entute, kaj ĝi havas baze kaj funde de si taktojn tre 

brazilajn. Jen la kaŭzo de la malfacileco flanke de kelkaj nebrazilaj 
muzikistoj reprodukti tiun ritmon. 

Inter multaj sukcesoj de la duopo (O Barquinho, Lobo Bobo, Sau- 
dade Fez Um Samba) troviĝas Vocĉ, delica melodio kaj simpla teksto 

kiu memorigas ilian preferan temon - amon, naturon, senproblemon. 

Per trafe elektitajn solvojn, Jair Salles donacis al ni ĉi perleton. 

  

Ho! Vi! (Menescal/Boscoli - Versio: Jair Salles) 

Ho! Vi! Ho! Vi! 

Maten” de ben” kaj ver” Ridetº en lumo-hel” 
Ho! Vi! Ho! Vi! 

Jen venis tuj vesper” Blupaco de l ĉiel” 
Ho! Vi! Ho! Vi! 

En kiu vivas mi De amo roso-fal'sur min 

Kaj vivos ĉiam pli Ho! Vi! 
Tristeco, kiun mi 
Jen kreis nur por mi 

Ho! Vi! Nun venu, rev” en sun” 

Bongusta kis”de sal” 
Ho! Vi! Noto: Ni avertas, ke nia rubriko estas 
Venanta en ve sper , malfermata al novaj tradukantoj. Sufiĉas ke 

= SESA = E la versio estu kantebla laú la ritmo originala. 
Kun ĝoj Sendu viajn kontribuojn al 
Revenos en maten... cicerogabrielQhotmail.com



        iLa literaturo en Esperanto estas unika, eksterordinara kaj 
ire us pasas SUN ro]n. «IU sei Uro jo en Esperanto 
Voro eS uas ION GIN Varno» Petu~al hi bazan katalogoj de: 

Gjdakdikaj nta), Uniao „aj UO ATIKO Das renkoj 
      Anna Lowenstein M1 h UMBERTO ECO ) 
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Cefredaktoro 

    

La mondo ŝanĝiĝas. Cetere, la mondo 

ĉiam ŝanĝiĝadas, kaj tio ne estas novaĵo. 

Jamen la antikva Grekio, Heraklito, antaŭ- 
sokrata filozofo, asertis prave, ke neniam 

eblas eniri la saman riveron, ĉar ĝi 

konstante fluas kaj ĝi neniam estas la sama. 
Tio estas laŭ mi unu el la plej inspirigaj 
instruoj de la filozofio. 

Tiel, la fluo de la riverego nomata Mon- 
do ĉiam alportas al ni novajn aferojn, 
novajn pripensindaĵojn, novaj pers- 
pektivojn, novajn rimedojn, kiuj kvazaŭ 

fiŝoj defilas antaŭ niaj okuloj. Ĉu ni 
kapablos aŭ ne kapti ilin kaj kuiri ilin laŭ 
nia recepto, tio estas alia afero. 

Nu, sur la kampo de filozofiaj aferoj 

enhaviĝas ĉies gustoj: estas idealistoj, 
realistoj, pragmatistoj, ekzistadistoj ktp. 
Ĉiu laŭ sia propra mondokoncepto 
intervenas en la mondumaj aferoj. Por 
multaj nenio novas sub la suno; por tiuj, 
tio, kio estas, fakte estas; tio kio ne estas, 

fakte ne estas. Por Sartre, Dio ne ekzistas 

kaj el tio oni devas ĉerpi ĉiujn eblajn 
konsekvencojn. Sartre ja estis praktika 
homo. Por Spinoza Dio ja ekzistas, kaj kiom 

interesa estas la laŭspinoza Dio! 

Kaj la esperantistoj, ĉu ili adoptas bazan 

  

Reage al certa malmoviĝemo, la 
diskutlisto de la Federacia Konsilantaro 
malfermiĝas al la reprezentantoj de la lokaj 
asocioj. Tiu decido apartenas al aro da 
iniciatoj, kiuj celas la efektivan plu 
funkciigon de tiu organo de Brazila 
Esperanto-Ligo. 

Ĉiuj gvidantoj de la lokaj asocioj tra nia 
lando devas konsciiĝi pri la nepra neceso 
engaĝiĝi pli firme en la laboro, ĉar nur tiel 
ni sukcesos atingi la celojn de la Federacia 
Konsilantaro. 

filozofion pri sia agado? Ĉu nia afero povas 
fariĝi studobjekto de la filozofia elpen- 
sumado? Kiuj praktikaj konsekvencoj ni 
ĉerpu el nia filozofio de Esperanto? 

Ĉu ni, kvazaŭ laŭ Sartre-sinteno, de- 

vas kredi, ke Esperanto estas la plej taŭga 
internacia lingvo, kaj elpluki ĉiujn eblajn 
konsekvencojn el tio? Ĉu ni devas kon- 
vinkiĝi ke la mondo ĉiam ŝanĝiĝadas, kaj 
ke ni devasesti atentaj al la fluo de la rivero, 

se ni volas kapti la novajn kaj bongustajn 
fiŝojn, kiujn alportas la nova mondo? Ĉu 
ni agu konservative, laŭ la principo, ke 
nenio novas sub la suno, do ankaŭ en la 

Esperanto tiel devas esti? 
Ververe, ni estas antaŭ gravega defio, 

nome, adapti nin al moviĝegema mondo. 

Io nova ŝvebas en la aero, kaj ne estas nur 
plumoj de verdaj papagoj feriantaj en 
tropikaj paradizoj. Ni estu atentaj al la 
fluoj, kiel Heraklito, kaj radikalaj en la 

ŝerĉado de konsekvencoj ekde nia koncep- 
tado pri la monda lingvujo. Farendaĵoj 
multas, nenio prokrastendas, jen pro- 
ponata devizo por nia fiŝkaptado en la 
rivero de Heraklito, per la fiŝkaptilo de 
Sartre, post meditado pri la Dio de 

Spinozo. 

  

Memkritiko devas esti unu el la temoj 

de diskutado, ĉar malgraŭ la vigleco de la 

brazila esperanto-movado, unueco, plana- 

do, kuna laborado kaj konkreta agado es- 
tas mankantaj ingrediencoj, kiuj ne povas 

manki en la recepto de kuko kiun ni devos 

prepari por la 100-jariĝo de BEL. Kaj nun 
tiuj ingrediencoj ja mankas. Kaj la 
Federacia Konsilantaro parte respondecas 

pri tio. Stimuli ĉies partoprenon kaj 
renovigi la bazojn de nia agado estas 
neprokrastendaj iniciatoj.



    
Kiam la unua samideano riĉigos per la internacia komerco per Esperanto kaj kiam 

niaj e-entreprenoj fariĝos konkurantoj de la entreprenoj uzantaj la anglan lingvon, 
tiam la mondo agnoskos Esperanton. 

Se vi proponas vin kiel entrepreniston IKEF estas via faka asocio. Ĝi laŭstatute 
celas al la disvastigo de la internacia lingvo Esperanto en la kampoj komerco, ekonomio 
kaj ekonomia scienco. Ĝi provas atingi tiun ĉi celon per jenaj agadoj: 

e. eldoni ĝisdatigitajn fakajn terminarojn 

e ebligi renkontiĝojn de membroj, organizi studseminariojn 

e helpi membrojn kiuj uzas Esperanton en siaj komercaj rilatoj, ekzemple faciligante 
É reciprokajn interŝanĝojn de informoj 

* eldoni fakan revuon aŭ bultenon kaj/aŭ subleni eldonadon de tiaj revuoj aŭ 
bultenoj, verki fakajn artikolojn en la Esperanta gazetaro 

I KEF 
Internacia Komerca kaj 
Ekonomia Fakgrupo 

Peranto en Brazilo? 

Gilbert bedon 

Caixa Postal 269 
12460-000 Campos do Jordao-SP  



  

   

    

      

Aliĝilo por 
la e 2003 inem 

/ Bonvolu kontroli vian nomon/ adreson, korekti eventualajn erarojn kaj/aŭ aldoni la mankantajn informojn | (NELUSOOI) 
  

NEIA LUCIA SOUZA 

SQS 404 BL M AP 108 

70238-130 BRASILIA,DF 

CPF: 145.021.191-72 

Data de Nascimento: 10/09/55 Telefone: 61 224-4914 Fax: 

Endereco eletronico: neialucia(Qcamara.gov.br 

Sitio na Internet: 

Profissão ou interesse: BIBLIOTECONOMISTA 

  

  

  

  

  

pag = E Es 200 . 4 Subskribo 

B E L - Brazila Esperanto Ligo 

“Kategorio Individuaj Membroj (ricevas la trimonatan revuon “Brazila Esperantisto” kaj la jarlibron de BEL) | ! RS o 

ms! individua Membro 
50,00 

o sr E Parenco de si geparoj, gefiloj, getratoj, edziinjo xu E E É = É 30,00 

O sn Adi ro nur por 1 jaro kaj por tiuj. kiuj neniam antaŭe estis membro de BEL 
20,00 

  

D SC Kunlaboranto » pagas pli altan kotizon ekde la duoblo de Si, laŭvole 

isto! kaj la jarlibron de BEL dum la tuta vivo) sors 
1.500,00 

  

  

       

  

  

Por la ordinaraj eispezoj de BEL 

Fonduso Almada (por la konservado de la sidejo) 

Fonduso Brazila Esperantisto (por subteni la revuon) 

Fonduso Kongreso (por subteni la naciajn kongresojn en Brazilo) 

Fonduso Ameriko (Amerika Komisiono, de UEA) 

  

  

Atentu: Via nomo kaj viatuta | : — PONA === £$ 

adreso aperos en la jarlibro de | Mi NE permesas ke oni publikigu mian nomon kaj adreson 

BEL. Se tion vi ne volas, | A = E 

bonvolu subskribi la E E é 

dekstran deklaron - l 
  

  

  

  

   "E Bontaranto 

Bonvolu pagi pere de trastrekita ĉeko, nome de “Liga Brasileira de Esperanto” aŭ pere de 
e Uso da Liga q, 

depono enla konton n-ro 402706-X ĉe “Banco do Brasil, kodo 0452-9 (nepre sendu kopion Recn-ro — “. 

de la deponatestilo al BEL), aŭ pere de kreditkarto VISA n-ro (informu sube:) 2 

LTTTEFENELIOTTTOCOO, LE 
limdato: J. 

Us
o 

da 

  

eposn ebri epo 

   
endereço: SDS, Ed. Venâncio Il, sala 307, CEP 70.393-900 - Brasília-DF caixa postal: 036 
telefone: (61) 226-1298 fax: (61) 226-4446 xx hitp.//www.esperanto.org.br       



   
ntajn donacojn okaze de la kristnaska festo.” | 

Simbiozo A levoj Eousnoa IGeraldo Mattos $ 15, 0. 

La Korvo «e Flávio Fonseca $ 15,00 

Ho Mia Kor"! & Merlin $ 10,00 

Ni-Dancu en la rondo de Flavio Fonseca P Kanzonoj por infanoj $ 10,00 

Verdastelaj Brazilaĵoj e Tarcisio Lima $ 10,00 

Bahia de ĉiuj sanktuloj kantas eh Koruso de Bahia Esperanto-Asocio $ 17,00 

Tom Jobim e Flávio Fonseca $ 15,00 

    

T-ĉemizoj 

<2 “Para cada povo uma lingua, Esperanto para todos” 

por adoltoj kaj infanoj & P-M-G $ 5,00 

O “Esperanto, cultura de todo mundo” & G $ 5,00 

    

Poŝtkartoj 

A kolekto de 10 kartoj kun la preĝo Patro Nia $ 0,50 

KSRIKO ENO NTI ho! ĈO GMURIEUDO MERN SIDOJ da 

  

0 Desafio das Línguas a Claude Piron P Lingvistiko $ 20, o 

Gramática Completa do Esperanto &h Geraldo Mattos Q Didaktika $ 15,00 

Esperanto para principiantes « Aloísio Sartorato O Didaktka$1000 
Grande Dicionário Esperanto/Português * Ismael G. Braga $ 17,00 

Vocabulário Port/Esp - Esp/Port Carlos Domingues $ 8,00 

Reações psicológicas ao Esperanto dm Claude Piron CP Lingvistiko $ 2,00: 

Doutor Esperanto ee W. Francini (p Romano $ 6,00 

La Metamorfozo «5 F. Kafka (p Romano $ 6,00 

La oldulo kaj la maro e E. Hemingway SP Romano $ 8,00 

La duakanonaj libroj1a volumo «85 G. Berveling €P Biblio $ 16,00 

La duakanonaj libroj 2a volumo e G. Berveling QP Biblio $ 16,00 

La baptofilino «8» J. Mirande Q Romano $ 13,00 

Kanaano e» Graca Aranha QX Romano $ 5,00 

Vere aŭ fantazie 9» C. Piron Qp Rakontoj $ 16,00 

lli kaptis Elzan eh J. Valano (p Novelo $ 8,00 

La profeto el pedras (4 G. Bays Q Romano $ 15,00 

La vort-strukturo en Esperanto «9» R. Saussure GP Didaktika $ 1,00 

As preposições em Esperanto «BM C. Martins (p Didaktika $ 2,00 

Lingva planado kaj leksikologio «a Akademio de Esperanto 2 Lingyistiko $ 16,00 

En la komenco estas la vorto AG. Mattos «? Didaktika $10;00 

  

  
Pagenda sumo 

I (Simboloj A Aŭtoro B Grandeco o Komentarioj $ V $ Valoro en en realoj ) 
  

  

    

La supraj prezoj validas ĝis la 28/02/2003, aŭ ĝis elĉerpiĝi la | 
 



38 Brazila Kongreso de Esperanto — Cirkulero N? 1 

Belo Horizonte estos la sidejo de la 38” Brazila Kongreso de Esperanto, en julio 2003. Havanta pli ol 2,3 milionojn da loĝantoj, 

la ĉefurbo de Minas estas konata pro sia agrabla vetero kaj pro la gastigemo de sia popolo. 

Bazaj informoj: 
Realigado kaj Organizado: Brazila Esperanto-Ligo kaj Societo Esperantista de Minas Gerais 

La 38º Brazila Kongreso de Esperanto estos realigata de Brazila Esperanto-Ligo kaj Organizata de Societo Esperantista de 

Minas Gerais (SEM), kiu reprezentas la ŝtaton ĉe la Federacia Konsilantaro de Ligo kaj kunordigas la ŝtatan esperantistan 

movadon. La Societo situas ĉe la strato Guajajaras, 410, ĉambro 810 — Centro — Belo Horizonte, MG — CEP 30180-100, 

telefono (31)3212-5533, retadreso sembhQyahoo.com.br . 

Kongresejo: Centro de Eventos, Lazer e Turismo — SESC Venda Nova 

La kongreso estos realigata en kampara hotelo, en kvartalo de Venda Nova, je 17 km for de la centro de Belo Horizonte. Tie oni 

disponas je 900.000 m? da verda areo, naĝejo, sportejoj, amfiteatro, restoracioj, lunĉejo, distriĝareoj kaj la gastkapablo 

kalkuliĝas je 2.000 personoj, ĉe domoj, ĉaletoj kaj komunaj loĝejoj. En tia medio, oni povos realigi ĉiujn aktivadojn de la 

kongreso kun plena trankvileco kaj sekureco, utiligante la strukturon pluraj diversampleksaj ĉambroj kaj de teatrejo kun 

sidkapablo por 600 homoj. Al la kongresanoj estos tiel disponigataj transportveturiloj en la internaj veturvojoj de SESC, kiel 

ĉiutaga veturado al Shopping Norte, en Venda Nova, kie oni povos pritrakti bankajn kaj komercajn aferojn. 

Dato: de la 20“ al la 24“ de julio 2003 

La realigdato de la kongreso, en la dua dek-kvino de julio, kiam tradicie okazas lernejaj libertempoj, ebligos la partoprenon de 

pli granda nombro da studantoj kaj de ties familianoj. Al tiuj kiuj intencas partopreni la 88an Universalan Kongreson de 

Esperanto en Gotemburg, Svedujo, estos tempebleco por la partoprenado, ĉar tiu evento komenciĝos en 26/07/03. 

Temo: Esperanto kaj civitaneco 

La kongrestemo estis elektata kun la celo prezenti Esperanton kiel alternativon de integriĝo kaj promocio de la individuo, 

ebligante al la esperantistoj trasperti diversajn mondajn kulturojn kaj senti sin civitanoj de la mondo. 

Enskribiĝ-kostoj: Laŭ la kondiĉoj starigitaj en la Aliĝilo 

La aliĝprezoj de la 38“ Brazila Kongreso de Esperanto koncernas al la tradicie komunuzaj valoroj, laŭmezure malpli kostaj al la 

junularo kaj al la membraro de Brazila Esperanto-Ligo kaj celas ankaŭ stimuli anticipajn enskribiĝojn. Ni memorigas ke la 

enskribiĝoj al la kongreso devas esti farataj rekte ĉe Ligo, laŭ la kondiĉoj priskribitaj en la aliĝilo. 

Paralelaj Eventoj: 23“ Kongreso de la Brazila Esperantista Junularo kaj Infana Kongreso de Esperanto 

Rilate al la samtempaj eventoj, estos variaj oportunoj por la junularo kaj infanoj, se oni konsideras precipe la lokon kie okazos la 

kongreso, kun la diversaj ageblecoj en la liberaera medio. La infanoj povos kalkuli je la apogo de kunlaborantoj spertiĝintaj pri 

laborado ĉe la infana publiko, kio garantios plenan trankvilecon al la gepatroj. 

Gastigado kaj loĝigaĵoj: 
La organiza komitato konsilas, ke la gastiĝado de ĉiuj kongresanoj estu farita en la gastejoj de SESC, surbaze de la bona 

gaststrukturo, de la prezo (prinegocata laŭ specialaj kondiĉoj) kaj de la tempoŝpara translokiĝado, konsiderante ke la 

kongresejo distancas (je 17 km) de urbocentro. Ni tamen informos per publikigota cirkulero aliajn gasteblecojn. 

Rezervoj por gastigado en SESC: 

iuj gastigaj elektoj inkluzivas ventolilojn, kolorajn TV-aparatojn, trinkbufedojn, privatajn banejojn, lit-kaj-bantukojn, utiligon de 

naĝejoj, sportareoj kaj aliaj distrareoj. La hotelaj tagpagoj estas proponitaj laŭ la kondiĉo de plena pensiono, kiu inkluzivas 

matenmanĝon, tagmanĝon kaj vespermanĝon. Infanoj aĝaj ĝis du jaroj estas liberaj je la tagpago kaj infanoj havantaj de 3 ĝis 

10 jaroj pagas 50% el la plenaĝa tagpago. Informoj kaj rezervoj: SPIX Viagens e Turismo (agentejo kiu prizorgas la 

gastigadon ĉe SESC Venda Nova), telefonnumero (31)3222-9021, retadreso spixturismo(Qhotmail.com . Por konfirmado de 

rezervoj oni devas efektivigi bankan deponon je 5094 el la kompleta valoro laŭ la gastperiodo dezirata ĉe la Conta 24113-5, 

Agência 3168, Banco Itaú, is 13/12/2002 (bankkonto ekskluziva de la kongreso, nome de “Sociedade Esperantista de MG"). 

La restantan voloron oni devos pagi ĝis30/06/2003. La konfirmo ĝis la citita dato garantias la antaŭdifinitajn volorojn inkluzive 

koncerne al la dua duono. Post la efektivigo de la depono, oni devas perpoŝte sendi kopion de la deponkvitanco kaj de la 

malsupra Gastrezervilo (Ficha de Reserva) laŭpostule plenigita al SPIX Viagens e Turismo (Rua Tupis, 38 — loja 1801 — Centro 

— Belo Horizonte, MG — CEP 30190-060) aŭ laŭ fakso ((31)3222-4097) aŭ per retadreso (supre citita). La konfirmo de la gasto 

okazos poste komuniko de SPIX al la interesato. La valoroj estas indikitaj malsupre. 

Rimarkoj: 
livi 1) Gastigo en komuna loĝejo limiĝas al 78 personoj; 

= — Caro O Ena 4 Geslmado laŭ la pao (b) a Erruĝs DisferesPosetoj (d geedza lio 
) Caleto/domo por 2, 3 aŭ pli da homoj + 1 kajutlito) kun 2 aŭ 3 personoj; gastiĝo ĉe domoj estas por 5 personoj 

c) Komuna loĝejo minimume; 
3) La taga gastperiodo komenciĝas kaj finiĝas tagmeze. 

    
  

  

    
  

  

  

    

Ficha de Reserva Individual - SESC Venda Nova Número da Inscrição no Congresso 

Nome : 

Endereço: Cidade: 

Estado: CEP: Telefone/Fax: Email: 

Tipo de hospedagem: [ ] Tipo (a) [ ] Tipo (b) [ ] Tipo (c) 

Data de Entrada: h 12003 Data de Saída: / 12003



38º Congresso Brasileiro de Esperanto - Circular Nº 1 

Belo Horizonte irá sediar o 38º Congresso Brasileiro de Esperanto, em julho de 2003. Com mais de 2,3 milhões de 

habitantes, a capital mineira é reconhecida por seu clima agradável e pela hospitalidade de seu povo. 

Informações Básicas: 

Promoção e Organização: Liga Brasileira de Esperanto e Sociedade Esperantista de Minas Gerais 

O 38º Congresso Brasileiro de Esperanto será promovido pela Liga Brasileira de Esperanto e organizado pela 

Sociedade Esperantista de Minas Gerais (SEM), que € a representante do estado junto ao Conselho Federativo da 

Liga e coordenadora do movimento esperantista estadual. A Sociedade situa-se à rua Guajajaras 410, sala 810 — 

Centro — Belo Horizonte, MG — CEP 30180-100, telefone (31)3212-5533, email sembh(Oyahoo.comobr . 

Local: Centro de Eventos, Lazer e Turismo - SESC Venda Nova 

O Congresso de 2003 sera realizado num hotel campestre do SESC, situado à rua Maria Borboleta SIN, bairro Novo 

Letícia, na região de Venda Nova, a 17 km do centro de Belo Horizonte. O hotel conta com 900.000 m? de área 

verde, piscina, quadras esportivas, anfiteatro, restaurantes, lanchonete, áreas de lazer e capacidade para hospedar 

até 2000 pessoas, em casas, chalés e alojamentos coletivos. Nesse ambiente, poderemos realizar todas as 

atividades do Congresso com total tranquilidade e segurança, utilizando a estrutura de diversas salas com diferentes 

capacidades e de teatro com capacidade para 800 pessoas. Será disponibilizado aos congressistas transporte nas 

vias internas do SESC, bem como transporte diário ao Shopping Norte, em Venda Nova, onde poderão ser tratados 

assuntos bancários e comerciais. E 

Período: de 20 a 24 de julho de 2003 

O período de realização do Congresso, na segunda quinzena de julho, quando tradicionalmente ocorrem férias 

escolares, possibilitará a participação em maior número de estudantes e de seus pais. Para os que têm a intenção 

de participar do 88º Congresso Mundial de Esperanto em Gotemburgo, Suécia, está mantida a viabilidade dessa 

participação, pois esse evento iniciar-se-á em 26/07/03. 

Tema: Esperanto e Cidadania 

O tema do Congresso foi escolhido com o objetivo de apresentar o Esperanto como uma alternativa de integração e 

promoção do indivíduo, permitindo aos esperantistas vivenciar diversas culturas mundiais e situarem-se como 

cidadãos do mundo. 
Preços das inscrições: Conforme Ficha de Adesão 

Os preços do 38º Congresso Brasileiro de Esperanto encontram-se dentro dos valores que têm sido praticados 

historicamente, tendo-se procurado privilegiar os jovens e os membros da Liga Brasileira de Esperanto, e estimular 

as inscrições antecipadas. Lembramos que as inscrições para o Congresso devem ser feitas diretamente junto à 

Liga, nas formas descritas na Ficha de Adesão. 

Eventos paralelos: 23º Congresso da Juventude Esperantista Brasileira e Congresso Infantil de Esperanto 

Com relação aos eventos paralelos, haverá altemativas atraentes para jovens e crianças, considerando 

principalmente o local de realização do Congresso, com diversas opções de atividades 20 ar livre. As crianças 

contarão com o apoio de colaboradores com experiência no trato com o público infantil, o que irá garantir aos pais 

total tranquilidade. 

Hospedagem e Acomodações: 
A Comissão Organizadora recomenda que a hospedagem de todos os congressistas seia feita nas dependências 

do SESC, considerando as boas condições de acomodação, o preço (negociado em condições especiais) e 

economia de tempo de deslocamento, já que o local do Congresso é afastado do centro da cidade (17km). Não 

obstante, divulgaremos em Circular a ser emitida futuramente, outras opções de hospedagem. 

Reservas para hospedagem no SESC: 

Todas as opções de hospedagem incluem ventiladores, TV em cores, frigobar, banheiro privativo, roupas de cama e 

banho, utilzação de piscinas, áreas esportivas e outras áreas de lazer. As diárias estão sendo oferecidas na 

modalidade de pensão completa, que incluí café da manhã, almoço e jantar. Crianças de O a 2 anos estão isentas 

de pagamento da diária e crianças de 3 a 10 anos pagam 50% da diária de adulto. Informações e reservas: SPX 

Viagens e Turismo (empresa que gerencia as acomodações do SESC Venda Nova), telefone (31 3222-9021, email 

spixturismo(Dhotmail.com . Para confirmação das reservas deve-se efetuar depósito bancário de 50% do valor total 

do período de hospedagem pretendido na Conta 24113-5, Agência 3168, Banco Itaú, até 13/12/2002, (conta 

exclusiva do Congresso, em nome da Sociedade Esperantista de MG). O valor restante deverá ser pago até 

30/06/2003. O depósito da primeira parcela até a data citada garante os valores negociados inclusive para a 2º 

parcela. Após efetuar o depósito, enviar cópia do recibo de depósito e da Ficha de Reserva abaixo devidamente 

preenchida, para a SPIX Viagens e Turismo por via postal (Rua Tupis, 38 — loja 1801 — Centro — Belo Horizonte, MG 

— CEP 30190-060) ou por fax ((31)3222-4097), ou ainda, por email (citado acima). A confirmação da hospedagem 

se dará após comunicação da SPIX ao interessado. Os valores são indicados abaixo. 

Observações: 
& Indivi 1) Hospedagem em alojamento estão limitadas a 78 lugares; 

a) CimEngvelae] = 4 Hospedagens na = (b) se darão ana em 

b) Chale/casa p/ 2 ou 3 ou mais pessoas chalés (1 cama de casal + 1 beliche), com 2 ou 3 pessoas; a 
hospedagem em casas é para um mínimo de 5 pessoas; 

3) As diárias iniciam-se e encerram-se ao meio dia. 

    

   

c) Alojamento coletivo 

Ficha de Reserva Individual - SESC Venda Nova Número da Inscrição no Congresso 

Nome : 

Endereço: 
Cidade: 

  

    
  

  

  

  Estado: CEP: Telefone/Fax: Email: 

Tipo de hospedagem: [ ] Tipo (a) [ 1Tipo (b) [ ] Tipo (c) 

Data de Entrada: / 12003 Data de Saída: / 12003



  

ATENTU! 

BEL-JARLIBRO o 
baldaŭ survojos. — OS A 

Cirkulero KAS-2002/01 
Braziljo (DF), la 31-an de Oktobro 2002 

Estimataj, 

Ĉi-jare Brazilo iĝis la ĉefurbo de Esperantio, pro la brila 87-a Universala Kongreso de Esperanto, 
okazinta en la suna kaj ĉarma urbo Fortalezo, kaj parto de UEA, pro la starigo de oficejo pri Amerika 
Komisiono en la ĉefurbo Braziljo. 

Ne hazarde tio okazis. Ĝi estas rezulto de persista kontribuo de ĉiuj brazilaj esperantistoj, individue 
aŭ grupe. Estraranoj de asocioj, membroj de organizaj komisionoj, volontuloj, anonimaj propagandistoj, ĉiuj 
grave rolas en nia Esperanto-Movado. 

Apartan mencion meritas vi, pro via konstanta apogo al Brazila Esperanto-Ligo. Sen ĝi, kaj tiu de la 
ceteraj BEL-anoj, estas vana iu ajn klopodo de la estraro. Fakte la membraro estas vera kolono, sen kiu 
BEL ne eblas staradi. 

Okazas, ke ĉiuj esperantaj institucioj - supozeble ni ne troigas - alfrontas problemon esence financa. 
Ordinare la enspezoj konsistas el membro-kotizoj, vendo de libroj aŭ esperantaĵoj, kursoj enklasaj aŭ 
perkorespondaj, kaj eventualaj donacoj. Preskaŭ ĉiam la ricevitaj rimedoj ne sufiĉas, kaj multfoje la estraranoj 
mem, proprakoste, parte subtenas la asocion. 

Ankaŭ Brazila Esperanto-Ligo estas tia! Kompreneble niakaze ne temas pri la ekonomia aspekto, ĉar 
danke al malavara donaco de iu BEL-Membro en 1998, oni sukcesis multe investi: pligrandigo de la sidejo 
- nuntempe 7 ĉambroj - aĉetado de mebloj kaj modernaj ekipaĵoj, eldono de K-diskoj, libroj, perkoresponda 
kurso kip. 

Okazas, ke ju pli da grandigo des pli da spezoj. Por funkciigi ĉion, pliaj volontuloj sinprezentis kaj 
efike helpas la estraron. Kelkaj estas junuloj, aliaj portempaj mallaboruloj, iuj emeritoj. Kvankam ne dungitaj 

Nu, por finance subteni la nunajn eispezojn, oni devas konsideri nur la ordinarajn enspezojn, ĉar la 
tiama donacita sumo baldaŭ elĉerpiĝos. Se BEL rapide ne sukcesos la necesan financan ekvilibron, 
bedaŭrinde ĝi devos forvendi ĉambrojn kaj/aŭ malplibonigi siajn servojn aŭ eĉ rezigni eldoni belaspektan 
revuon. Tutcerte neniu volas tion! 

Kiel do la membraro povas helpi tiurilate? Unue, daŭrigi la moralan apogon al nia kara institucio, kiel 
ĝis nun okazas. Due, remembriĝi, kiel eble plej baldaŭ. Trie, membrigi parencojn, amikojn, ne pagpovajn 
simpatiantojn de Esperanto (por tio, bonvolu kopii la aliĝilon). Fine, aĉeti iom da varoj, kiuj aperas dorsflanke 
de la kunmetitaj aliĝiloj, aŭ kiuj konsistigas la Libroservon de BEL, unu el la plej grandaj en la tuta mondo. 

Ni kaptas la okazon por klarigi al vi, ke la aliĝon al UEA kaj la abonon al eksterlandaj revuoj ni 
aperigos poste, ĉar oni dependas ankoraŭ de kelkaj informoj rilate la koncernajn kotizojn, kaj ankaŭ estas 
konsilinde, ke ni atendu iom da tempo (supozeble ĝis la jarkomenco) pri la normaligo de la kurzo. 

BEL-Estraro kaj la Brazila Esperanto-Movado multe dankas al vi. 

Sincere 

E Tempo, 
[E Des 

[ro Lici6 de Almeida Gaio 
Prezidant 

Ne eblis distribui ĉi-tiun cirkuleron ĝustatempe (vidu la daton supre) pro la tro malfrua finpretigo kaj de “Brazila Esperantisto” 
(3-a trimestro) kaj de “BEL-Jarlibro” 

.———— 
Ni we 

daborn KU Esperanto: lingua fre o a a dra o nat 

endereço: SDS, Ed. Venâncio Ill, sala 307, CEP 70.393-900 - Brasília-DF caixa postal: 03625, CEP 70.084-970-Brasília - DF 
telefone: (61) 226-1298 fax: (61) 226-4446 mex http:/Awww.esperanto.org.br 5A belQesperanto.org.br 

   
   



SOCIEDADE ESPERANTISTA DE MINAS GERAIS (SEM) LIGA BRASILEIRA DE ESPERANTO. 

Rua Guajajaras 410 — sala 810 — Centro http://www. esperanto.org.br ~ 
Belo Horizonte — M.G. — CEP: 30180-100 Fone: (61) 226-1298 fax : (61) 226-4446 

Fone: (31) 3212-5533 — email: sembh(Qyahoo.com.br Caixa Postal 03625 - CEP 70.084-970 - Brasilia - DF q XX 

seo 389 Congresso Brasileiro de Esperanto 
382 Brazila Kongreso de Esperanto 

— “ 20 a 24 de julho de 2003 Belo Horizonte - MG 
E 202 - 248 de julio 2003 Belo Horizonte - MG 

so Tema: Esperanto e Cidadania 
Temo: Esperanto kaj Civitaneco 

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ficha de Adesão aro Número Numero 
Nome : 
NOMO: 

Endereco: Cidade: 
ADRESO: URBO: 

Estado: CEP: e-mall: 
ŜTATO: POŜTKODO: RETADRESO: 

Telefone: Data de Nascimento: Sexo: 
Telefonnumero: NASKIĜDATO: SEKSO : 

Preços em Reais PREZOJENREALOJ (R$) 

CATEGORIAS KATEGORIOJ Até os | Ate Gs | Ate Gs | Apos EKcE 
31/12/2002 | 31/03/2003 | 30/06/2003 | 30/06/2003 

[1- Membro da Liga axove BEL (a) | 50,00 7000 | 9000 120,00 
2- Membro da BEJO ANOCEBEJO (a) 25,00 35,00 4500 | 6000 
3 - Não membro da BEJO ou Liga Ne ANo0E BEL Ay BEJO (a) 100,00 | 14000 | 18000 | 240,00 
4 - Familiares das categorias 1 ou 2 FAMUANOJ DE KATEGORIO 1 AŬ 2 (b) 25,00 35,00 4500 | 60,00 

5 - Familiares da categoria 3 FAMIUANOJ DE KATEGORO3 (b) 50,00 70,00 90,00 | 120,00 

6 -Criancas ate 12 anos, deficientes, estrangeiros não residentes no Brasil | grátis grátis grátis | grátis | 
INFANOJ ĜIS 12-JAROJ, HANDKAPULOJ, EKSTERLANDANOJ NE LOĜANTAJ EN BRAZILO SENPAGE SENPAGE SENPAGE SENPAGE           
  

ATENGAO ATENTU 
(a) Para adesões ao Congreseo até 21/02/2008, é considerado membro quem tiver pago a cota de 2002 ou 2003 da BEL ou BEJO. A partir- 

de 01/04/2003 só será considerado membro quem estiver em dia com a cota da BEL ou BEJO em 2003; 
Por alĝoj ĝis 3103/2003, estos konsiderata ano tiu, kiu pagis la kotizon de 2002 aŭ 2003 de BEL aŭ BEJO. Post 01404/2003, nur estos konsiderata ano tiu, kiu pagis la 

faman kotizon de BEL aŭ BEJO en 2003; 

(b) São considerados familiares esposa(o), filhos e irmãos, En ia kategorio familiano estas edz(in)o, fi(in)oj kaj fratfin)oj; 

(c) Para as datas limite vale a data de postagem da Ficha de Adesão; Por ia limdato; validas la enpoŝtiga dato de la aliĝio; 

(d) Após 30/06/2003 as adesões serão aceitas apenas no local do Congresso; a adesão e o crachá são obrigatórios para todos os 

congressistas; Ekde 30/06/2003 aliĝoj estos akcepiata; nur en la kongresejo; la aliĝo kaj la identigilo estas devigataj al ĉiuj kongresanoj; 
(e) A cota de adesão não inclui alojamento, excursões, refeições, baile e despesas eventuais; La aligkotizo ne inkiuzivas logadon, ekskursojn, 

manĝadon, balon kaj eventualajn elspezojn; 
(f) A cota de adesão não é reembolsável nem transferivel a terceiros; La aŭĝkotizo ne estas redonebla nek transdonebla; 

    
| O 38º BKE sera realizado no Centro de Turismo, Convenções e Lazer do SESC - Venda Nova, distante 17 km do centro de Belo Horizonte, 

| com ótima infra-estrutura de acomodações (alojamento comunitário, apartamentos, chalés e casas) e capacidade para receber até 2000 

| pessoas, sendo altamente recomendado pela Comissão Organizadora do Congresso como local de hospedagem. 

| La 38º BKE okazos en la Centro de Turismo, Eventoj kaj Amuzo de SESC - Venda Nova, distanca je 17 km de la urbocentro de Belo Horizonte, enhavanta bonegan logadan 

| apogstrukturon (komunan loĝejon, apartamentojn kaj domojn) kie eblas gastigi ĝis 2000 personoj, estante ege rekomendata de la LKK kiel loĝejo. 

INDIQUE PARA NOSSAS ESTATISTICAS : Pretendo participar/ usar — POR NIAJ STATISTIKOJ : Mi intencas partopreni / uzi 

Alojamento comunitário/Komunan logejon : ( ) SIM/jes ( ) NAO/ne Comida vegetarianaVegebranan manĝajon : ( ) SIM/es ( ) NAO/ne 
Excursoes/ekskursojn : ( ) SIM/es ( ) NAO/ne Hospedagem no SESC/Gastgejo de SESC ( ) SlMjes ( ) NAOlne 

Aceito as condições acima citadas e desejo aderir ao 38º Congresso Brasileiro de Esperanto na categoria pagando da 

seguinte forma: Mi akceptas la suprajn kondiĉojn kaj deziras aliĝi al la 38" Brazila Kongreso de Esperanto je la kategorio. pagante tiamaniere: 

[ | depósito bancário na conta 402.706-X, agência 0452-9 do Banco do Brasil (enviar cópia do comprovante de depósito à Liga 

junto com a Ficha de Adesão); per banka depono en la konto n-ro 402.706-X - agentejo 0452-9 - Banco do Brasil (bonvolu nepre sendi al BEL kopion de depon- 

atestilo, kune kun la aliĝilo); 

[ ] cheque cruzado no valor de R$ , em nome da Liga Brasileira de Esperanto, Caixa Postal 03625, 

CEP 70.084-970, Brasília - DF; trastrekitan ĉekon je la valoro de R$. „ nome de "Liga Brasileira de Esperanto", Caixa Postal 03625, 
CEP 70.084-970, Brastia-DF 
[ ]cartĉo de crédito Visa numero per Visa-kreditkarto no válido até vaida ĝis 

DATA/DATO; —-/ J Assinatura / SUBSKRIBO : 

 



La talentaj kaj maturaj gejunuloj el Pato Branco, 
sub la reĝisorado de Eliane Gauze kaj apogo de Atlas, 
fabriko de fornoj, ne nur organizis sukcesan 
Internacian Junularon Kongreson, sed ankaŭ 
prezentis spektindan teatraĵon, nome “La domo kiu 
timigis”, kaj kadre de la IJK en Pato Branco kaj de 
Universala Kongreso en Fortalezo. Tiel oni trupe 
plivivantigas movadon kiel la nian. 

   

  

   
   

    

  

  

     La domo kiu timigis estas 
verkaĵo de Leandro Dourado, 
esperantigita de Mima kaj 
Carlos Eduardo. La aktoroj 
estas: Ismari Carlo, Izzabel 
Vazzata, Nelson Junior da Luz, 
Gláucia Scapini, Daiane 
Scortegagna, Juliane Malgarin, 
Claudia Pastro, Claudia 
Dallastra, Reinaldo Krigier, 
Juliano da Lima, Grazieli da 
Silva, Leandro Dourado, Felipe 

  

  

   Gau iline Gauze, Gabriel 

Gauze, Jociandro Almeida, 
Rodrigo Simionatto, Rosana Rua Ataulfo Alves 309, Morumbi 
Pereira, Emanuel Damaceno, 85507-010 Pato Branco - PR 
Felix Richardt, Everton Tel. 55 (46) 223-4517 
Trombetta, Adriely Machado hejmopaĝo: www.atlaspatoart.com


